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Lie-neužilgo 
gyvens visko

Kain rašei, Kaziuk 
norėtum kuo nors man pagel
bėti, tai pas mus didelių trū
kumų dabar nėra. Maisto tu
rime pakankamai. Buvo trū
kumas su drapanom, bet da
bar ir tas trūkumas mažėja...”

Tai ištrauka iš laiško, ra
šyto Marijonos Samušienės Į ~ 
savo brtoliui Kaziui Steponą-j [ 
vičiui, gyvenančiam Cliffside, 
N. J. ■

M. Samušienė gyvena čyč- 
kų kaime, Vilkaviškio apskri- 
tyj, kuri karo metu buvo bai
siai nusiaubta, išgriauta, išde
ginta.

Gyvenimar, Gerėja. 
5,000,000 ar 2,650,000? 
Neskanu Ponams. 
$7,000,000.
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laiką žemes

Amerika Gausianti 
i Karines Stovyklas 
Šiaurinėj Norvegijoj
Norvegijos Ministras ir Amerikos Valstybės Sekretorius 
Slaptai-Svarstė Norvegijos įtraukimą Į Karinę Santarvę

Washington. — Atlėkęs 
Norvegijos užsienio reikalų 
ministras H ai va rd • Langė 
slaptai tarėsi su Amerikos 
valstybės sekretorium Dea- 
nu Achesonu apie sąlygas 
dėl Norvegijos įstojimo į 
Šiaurinio Atlanto kraštų 
santarvę.

(Ta santarvė yra Ameri
kos - Anglijos statomas ka
rinis blokas prieš Sovietų

FRANKO NUSMERKE MIRT 
PASAULINIO KARO DIDVYRĮ

Vadinasi, Lietuvoje, net ir 
ten, kur fašistai ^paliko tik 
griuvėsius ir degėsius, žmonės 
turi užtenkamai maisto ir vis 
daugiau ir daugiau pasigami
na drapanų bei kitokių gyve
nimui reikmenų.

Tai rodo, kad žmonių 
tis gerėja ir gerėja.

Tai rodo, jog 
tavoje žmonės 
pilną gyvenimą.

Gal per tūlą
ūkio kolektyviniiųas kiek tiek 
sutrukdys “normalų” gyveni- j 
mą kaime, tačiau, kai didesnė Į 
pusė Lietuvos valstiečių pra
dės gyventi kolektyviniu gy
venimu, jis pakels , jų 1 
aukštesniame laipsnyj nei ka
da nors kas iš valstiečių yra 
turėję !

žemės 
Lietuvoje 
laipsniui 
kins kolektyvihio ūkio prana
šumais. palyginti su individu
aliniu žemės ūkiu.

Šiuo metu Lietuvoje, sako
ma, jau 
virš 500 
ūkių.

Gali Suskilt Dešinieji 
Italijos Socialistai

kad 
de-

ūkio kolektyvinimas 
eina palengva; pa

risi valstiečiai Įsiti-

Kard. Mindszenty 
Nuteistas Kalėty 
Iki Gyvos GalvosMadrid, Ispanija. — Ka

rinis Franko fašistų teis
inąs nusmerkė,mirt demok
ratiniai - karinį didvyrį En
rique Marcos Nadalį, sako, 
už “anarchistinę” veiklą, 
už siekimą nuversti Franko', 
valdžią.

Respublikietis Nadal, ko
vojęs prieš Franko, nacius 
ir italui fašistus Ispanijoj, 
paskui pabėgo į Franci ją.

mėjo kaip partizaniškos ko
vos vadas prieš įsiveržėlius 
vokiečius. Franci ja ir Ang
lija už tai apdovanojo Na
dalį aukštais karinės gar
bės ženklais.

Po karo jis grįžo Ispani
jon veikti prieš Franko fa
šistų diktatūrą.

Dabar Franko teismas, 
pasmerkdamas Nadalį nu
žudymui, nuteisė dar tris 

s kovotojus 
kalėti iki 30 metu, v

Jis Baudžiamas Kaip Vengrijos Respublikos Išdavikas; 
Mindszenty ir 5 Kiti Nuteistieji Duoda Apeliacijas

dalyvavimą sąmoksle res 
publikai nuversti.

Kunigas Andras Zakar 
kardinolo sekretorius atras
tas kaltu už suokalbį prieš 
respubliką. Jam skirta 6 
metai kalėjimo, Jis neduoda 
apeliacijos.

Kunigaikštis Paulius Es- 
terhazy nuteistas 15 metų 
kalėti už siekimą nuversti 
respubliką ir už svetimų pi
nigų šmugelį.

Kunigui Miklosui Nagy’ui 
skirta 3 metai kalėjimo už 
tai, kad jis spekuliavo už
sieniniais pinigais juodojoj 
rinkoj Vengrijoj ir nepra
nešė valdžiai apie savo ben
drų Sąmokslą prieš respub
liką.

Kun. Belą Ispanky atras
tas kaltu kaip šalies išdavi
kas ir svetimų pinigų šmu- 
gelninkas. Už tai nuteistas 
kalėti iki gyvos galvos.

Laslo Toth, katalikų re
daktorius pasiųstas kalėji- 
man 10 metų už planavimą 
su kitais kardinolo Mind- - 
szenty‘o bendrais nuversti 
respubliką ir įvesti kara
liaus valdžią.

Teisme kardinolas prisi
pažino: “Aš esu pamatiniai 
kaltas didžiąja dauguma 
nusižengimų, kuriais esu 
kaltinamas.”

Jis tiktai bandė užginčyt, 
jog planavo nuversti res
publikos valdžią.

Visiem baudžiamiem ap
imta bei suspenduota pbliti- rri • • nv • nės teisės ir konfiskuojama tęsiasi Džiaugsmingos beveik visų jų nuosavybė.
New Yorko Kardinolas ir 

Amerįkos Atstovas Daly va-' 
Peiping, Kinija.— Jau iš- j vę Sąmoksle 

tisą savaitė, kai studentai, į Teisme buvo nurodyta, 
intelektualai ir darbininkai jOg kardinolo sąmoksle 
Peipinge linksmai demons- prje§ respubliką dalyvavo

• Budapest, Vengrija, vas.
8. .— Vengrų liaudies teis
mas nuteisė kardinolą Jose
fa Mindszenty kalėti iki gy
vos galvos, kaip šalies išda
viką, kuris planavo nuvers
ti Liaudies Respubliką su 
svetimų kraštų kariuomenės

Sąjungą.) v
Norvegijos ministras nie

ko neatsakė į reporterių 
klausimą, ką norvegų vy
riausybė darys' su Sovietų 
pasiūlyta Norvegijai neka- 
riavimo, nepuolimo sutar- 
čia.

— Nepuolimo sutartis už
tikrintų Norvegiją nuo jos 
“bijomo pavojaus” iš Sovie
tų pusės, —- sake sovietinė 
vyriausybė. — Tad nebūtų 
jokios priežasties Norvegi
jai eiti į Šiaurės Atlanto 
santarvę.

Amerikos generolai - ad
mirolai daro spaudimą savo 
valdžiai, kad būtinai įtrauk
tų Norvegiją į tą'priešso- 
vietinį bloką. Jie nurodo, 
kad Norvegija šiaurėje ru- 
bežiuojasi su Sovietų Są
junga, o už 370 mylių į žie
mius yra norvegų valdomos 
Špicbergen salos. Esą, iš tų 
pozicijų galima būtų įsi
veržti į Sovietų Sąjungą, 
užblokuoti šiaurinius 1 So
vietų uostus ir iš oro bom
barduoti Leningradą ir Ma
skva.

New Yorko Daily News 
kolmnistas tvirtina, kad A- 
merika įtrauks Norvegiją į 
Šiaurės Atlanto bloką ir 
gaus minimas karines bazes 
prieš Sovietus; bet sutartis 
dėl tų bazių bus griežtai 
slepiama.

Kinijos Tautininkai Šneka apie pagalba.

“Ofensyvą” prieš Komunistus Bausmės dalis kardinolui 
yra ir už dolerių šmugelia- 
yimą juodojoj rinkoj.

Teismas įrodė, jog kardi
nolas mojosi sunaikint res
publiką ir užkart Vengrijai 
karalių iš austriškos Haps
burgu veislės.,

Teismas kartu pasiuntė 
kalėjiman šešis kardinolo 
bendradarbius- suokalbinin
kus.

Mindszenty ir 5 nuteistie
ji antradienį davė apeliaci
ją, prašydami pakeist baus
mes. Spėjama, jog apeliaci
nis teismas nepadidins bau
smių, bet gal sumažins jas.

Kadangi kard., Mindszen
ty prisipažino žymia dalim 
kaltas; tatai galėsią palen
gvint jam bylą apeliacijos 
teisme. •

Pirmasis teismas taipgi 
nusprendė atimti kardino
lui pilietines teises ir kon
fiskuoti* jo turtus.

Kiti Nuteistieji
Sykiu su ,kardinolu tapo 

nuteisti 6 sekamieji jo ben
dradarbiai :

Prof. Justin Baranyay 
nuteistas 15 metų kalėti už

Kanton, Kinija. — Kini
jos tautininkų premjeras 
Sun Fo smarkavo, kad jie 
pradėsią ofensyvą į šiaurę 
prieš komunistus, jeigu ko
munistai nesušvelnins savo 
išstatytų sąlygų dėl taikos 
derybų su tautininkais. Sun 
Fo ypatingai priešinosi ko
munistu reikalavimui areš- 
tuot “pasitraukusį” prezi
dentą diktatorių Čiang Kai- 
šeką ir kitus karinius pik
tadarius. ' .

Komunistai Nesiskubina su 
Taikos Derybomis

Nanking. — Kinų komu
nistų radijas ' iš šiaurinės 
Šansi provincijos pareiškė:

— Liaudininkai - komuni
stai dar neužbaige pasiruo
šimų į taikos derybas 
tautininkų valdžia.

Be to, komunistai su
pranta, jog Amerika -įkvėpė 
tautininkams šį “ofensyvą

Roma. — Teigiama, 
Saragato vadovaujama 
šiniųjų italų socialistų par- 
tija gali suskilti. Saragatas 
su artimaisiais savo bičiu
liais remia karinį vakarų 
Europos šalių bloką ir At
lanto santarvę prieš Sovie
tus.

Kairesnieji jo partijos na
riai tam .priešingi; jie lin
kę i didžiąją kairiųjų So
cialistų Partiją, vadovauja
ma Pietro Nenni’o. Ši par
ti Ja bendradarbiauja su I- 
talijos komunistais.

Saragtas su savo bendrais 
dalyvauja!klerikalo premje
ro de Gasperio valdžioje.

su

armijas.

kij nors apkal-

Demonstrac. Peipinge

intelektualai ir darbininkai

o su

ORAS.—Lietus, nešalta.

pabėgti.Stalinu.

pasekmingai veikia 
kolektyvinių žemes

Pranešama, kad Amerika 
protestuos prieš kardinolo 
Mindszenty’o nuteisimą.

Brazilijos armija sulaužė 
geležinkeliečių streiką;

truoja — sveikina liaudi
ninkus — komunistus už 
miesto

užsidaro fabrp 
užsidaro tik ke- 

Vieni ekono-

Anglijos premjeras Attlee 
išstoję prieš siūlymą Tru- 
mano sueigos su

tadarius. , ' dėl taikos”, kad tautininkai
Kartu Sun smerkė ’komu- gautų laiko' sustiprėt ir to- 

nistus už dvarų žemės dali- liau tęst karą prieš liaudies 
nimą valstiečiams.

paliuosavimą nuo dinolas Spellmanas ___
tautininkų. Tūkstaji č i a i ‘ Mindszenty’o pasimojimus. 
žmonių šoka gatvėse, reik- Vengrijos valdžia išleido

jog kardinolo sąmoksle

Dar apie nesenai užsidariu
sį niūjorkiškį dienraštį “New 
York Star”;

Nuo to laiko, kai buvo pra
dėtas leisti “PM,” kuris vė
liau priėmė “New Y'ork Star”

Amerikos atstovas Selden 
Chapin, ir New Yorko kar- 

; rėmė

Tūli Washingtono .ekonomis
tai skelbia, jog šiuo ' metu 
Jungtinėse Valstijose yra 5,- 
000,000 bedarbių, o ne 2,650,- 
000, kaip sako vyriausybės 
pareigūnai.

Taip rašo Daily Workerio 
korespondentas Washingtone 
Rob. F. Hali.

Dėl netikslumų skaitmenyse 
nėra lengva 
tinti.

kas, bet jis 
letui savaičių.
mistai tokio fabriko darbinin
kus priskaito prie bedarbių, o 
kiti no, aiškindami, būk dar
bininkai neužilgo busią sugrą
žinti darban.

Yra ir kitokių priežasčių, 
dėl kurių tūli ekonomistai mo- 
jasi nuslėpti bedarbių skaičių.

Kaip ten bebūtų: nedarbo 
bangelės- gerokai subangavo.

žmonės laukia, kad jos at
slūgtų, o ne aštrėtų.

Graikijos Fašistai Sakosi 
Atgriebę Miestą

Athenai, Graikija. — Mo
narcho - fašistai nedrąsiai 
ir neoficialiai pasakoja, kad 
jie, girdi, atgriebę nuo grai
kų partizanų Karpenision 
miestą. Partizanai užėmė 
Karpenisioną, sausio 22 d.

Pranešama, jog demokra
tinė - partizanų valdžia pa
siskyrė naują vadą vieton 
paliuosuoto iš pareigų ge
nerolo Marcoso Vafiadeso. 
Jis dėl sunkio ligos paleis
tas iš premjero ir vyriausio 
komandieriaus vietos.

Perša Dar $5,580,000,000 
Marshallo Planui

Amerika Bijo, kad Jos 
Siuntimai Nepatektą . 
Kinų Komunistams

Reikalauja Prezidentui 
Valios Užimt Streiko 
Kliudomas Pramones

Užsieninės spaudos kores
pondentai, stebėję kardinolo 
Mindszenty bylos eiga Buda
pešto teismo salėje, išleido 
bendrą pareiškimą, bylojantį, 
jog meluoja tie, kurie skelbia, 
būk Vengrijos vyriausybe 
cenzūravo raštus, liečiančius 
teismo eigos aprašymą.

Jokios cenzūros nebuvo. 
Korespondentai rašė tai, ką 
jie norėjo, ką matė bylos ei
goje.

Tarp pasirašiusiųjų yra 
London Timeso ir Associated 
Press korespondentai.

šis dokumentas — neska
nus kąsnelis tiems, kurie pir
miau negu teismas prasidėjo 
skelbė, būk žinios apie jį bus 
cenzūruotos.

Washington. — Truma- 
niškas demokratas kongres- 
ihanas Sol Bloom įnešė val
dinį reikalavimą Kongresui, 
kas paskirtų dar 5 bilionus, 
580 milionų dolerių Mar- 
shallo planui vakarinei Eu
ropai stiprinti prieš komu
nizmą. Tuos pinigus Bloo- 
mas siūlę penkiolikai mėne
sių, iki 1950 metų birželio 
30 d.

vardą,—:per virš aštuonerius 
metus, — Marshall Field’as 
stikišo šin dienraštin apie 7,- 
000,000 doleriu ’

Nežiūrint to, laikraštis ne
galėjo išsilaikyti.

100 redakcijos darbininkų, 
įskaitant reporterius, atsidūrė 
bedarbių eilėsna.

Virš 300 spaustuvės darbi
ninkų,, .raštinių tarnautojų ir 
išvežiotoji] taipgi patapo be
darbiais.

Teisėjas Medina Slepia 
Džiūrip Dokumentus

New York. — Kaltina
mųjų komunistų vadų adi 
vdkatai reikalavo parodyti 
dokumentus, kaip dirbtiniai 
buvo parenkamos poniškos 
fe.dėralės džiūrės New 
Yorke. Tokia džiūrė įkaiti
no ir 12 komunistų vadų 
neva už sąmokslą nuversti 
Amerikos valdžią.

Advokatai tvirtino, jog 
tie dokumentai — teisėjų 
laiškai ir džiūrių parinkimo 
sąrašai — patvirtintų, kaip 
buvo nuo džiūrių atšalina- 
mi darbininkai, negrai, žy
dai, bedarbiai ir kiti eili
niai amerikiečiai.

Teisėjas Haroldas Medina 
atsisakė parodyti tuos slap
tus dokumentus.

Šanghai, Kinija. — Jung
tinės Valstijos sumažino 
maisto ir kitu reikmenų 
siuntimą į šanghajų todėl, 
kad kinų liaudininkai - ko
munistai gali užimt ir ,šį 
didmiesti.

Amerika* už pinigus iš 
Marshallo fondo buvo nu
siuntus 8 laivus kviečių į 
Tangku uostą; tikėjosi pa
dalinti grūdus tautininkams 
Peipinge, Tientsine ir kituo
se šiaurinės Kinijos mies
tuose. Bet kai liaudininkai 
užvaldė tuos miestus, tai 
amerikonai perplukdė 6 lai
vus su grūdais į Japoniją, o 
2 į savo užimtą pietinę Ko
rėjos pusę.

Kinų komunistai sako, ta
tai dar kartą parodo, jog 
Amerikai rūpi tiktai kari
niai stiprinti tautininkus, 
ne šelpti alkanus kinus.

Washington. — William 
H. Davis, buvęs karinių 
darbų komisijos , pirminin
kas, ragino Kongresą taip 
pataisyti grąžinamą unijinį 
Wagner io įstatymą, kad 
duotų prezidentui galią už
imti didžiąsias pramones, 
kuriose įvyks streikai.

Republikonai siūlo įrašyt 
teismų indžionkšinus į per- 
dirbinėjamą Wagnerio įsta
tymą. Tam pritaria ir kai 
kurie prez. Trumano darbo 
santykių komisijos vadai.

6 ARABŲ KRAŠTAI 
ŽADA DEReTIS SU 
IZRAELIU

Kairo, Egiptas. — Prane
šama, jog kai tik “susitars 
Egiptas sii Izraeliu”, tai ir 
visi kiti arabų kraštai pra
dės santaikos derybas 
Izraelio valstybe.

Indoiiezų Partizanai 
Muša Hnlandns Atgal

Tautininkai Puolą Kinų 
Komunistų Laivukus

šdami džiaugsmą.
Pergalinga, komunistų- 

liaudininkų armija kartdti- 
nai maršavo gatvėmis su 
tankais, patrankomis, “ba- 
zukomis” (rakietiniais šau
tuvais), ir kitais atimtais iš 
tautininkų amerikiniais gin
klais.

Teismas Persvarstys 
Marzanio Bylą

Washington. — Aukščiau
sias Jungtinių Valstijų Tei
smas sutiko iš naujo peiš
nagrinėti Carlo Marzanio 
bylą.

1947 m. federalis apskri
ties teismas skyrė Marza- 
niui 1 iki. 3 metų kalėjimo 
už tai, kad Marzani, būda- 
dam valstybės departmento. 
pareigūnu, slėpė, kad' jis 
priklausė Komunistų Parti
jai. /

Pernai Aukščiausias Tei
smas 4 balsais prieš 4 pa
tvirtino tą nusprendį.

Batavia, Java. — Indone
zijos respubliečių radijas 
pranešė, kad jų ■, partizanai 
pasmarkino kovą prieš už
puolikus h’olandus Javoje ir 
Sumatroje ir pamuše prie
šus daugelyje vietų’atgal.'

TERORAS IRANE
Teheran, Iran. — Kara

liaus Mohammedo R. Pąh- 
levi’o valdžia užkure teroro 
ablavus prieš komunistus ir 
Tudeh demokratinės parti
jos veikėjus. Įvestas griež
tas karo stovis.

Irano valdovai teisina šį 
terorą tuom, kad neseniai 
vienas reporteris šovė ir 
šiek tiek sužeidė karalių.

Kanton, Kinija. — Tauti
ninkų valdžia skelbia, kad 
jie suėmę 30.komunistų lai- 
vukų ir nuskancjmę kelis ki
tus Yangtze upėje, 40 mylių 
nuo Nankingo.

Buvo pranešta, jog komu
nistai - liaudininkai užgro
bė bei pasistatė tūkstančius 
valčių ir laivukų persikėli
mui iš šiaurinio Yangtze li
pęs šono į pietinį.

Jungi. Valstijos Kvies 
Italiją i Karo Bloką

Roma. — Jungtinės Vals
tijos užtikrino Italiją, kad 
ji bus pakviesta į karinę 
Šiaurės Atlanto kraštų san
tarvę prieš Sovietų Sąjun-

Italijos klerikalų valdžia 
jau nutarė įstoti į vakarų 
Europos tarybą. Šią prieš- 
šovietinę tarybą sudarė An
glija, Francijaj Belgija, Ho- 
landija ir Luksemburgas, 
pagal Amerikos nurodymus.

“geltonąją knygą”, 96. pus
lapių, kur sudėta nufotog
rafuoti kard. Mindszenty‘o 
išdavikiški dokume n t a i. 
Tuos dokumentus valdžia 
suėmė, kardinolo palociaus 
rūsyje.

Šie dokumentai parodo, 
kad New Yorko kardinolas 
Spellmanąs 1947 m. du sy
kiu tarėsi su atvykusiu A- 
merikon austrišku karalai
čiu Otto Hapsburgu, kaip 
veikti, kad būtų nugriautą 
Vengrijos respublika ir į- 
vesta monarchija su Otto 
Hapsburgu kaipo karalium.

Spellmanas ir Otto taip
gi svarstė Austrijos ir da- * 
lies Vokietijos' prijungimą 
planuojamai Vengrijos mo
narchijai.

Teisme, be kitko, aikštėn 
iškeltas kardinolo Mind- 
szenty’o laiškas, kurį jis 
parašė Amerikos .atstovui 
Chapinui, prašydamas au-» 
tomobilio, lėktuvo ir pinigų, 
kad padėtų Mindszenty’ui 
užsienin

V
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tuviškos ponijos. Rašo:
Užbaigę pasikalbėjimą su 

: spaudos atstovais, svečiai bu
vo supažindinti su atvyku
siais juos sutikti savo tau
tiečiais, kurių buvo apie 40. 
Tarp daugelio kitų buvo Lie
tuvos generalis konsulas J. 
Budrys su žmona, vice kon. 
p. Stašinskas su žmona, kon. 

*sekr. Simutis su žmona, Tė
vynės redaktorius M. L. Va
sil, Susivienijimo sekretorius 
d r. M. J. Vinikas su žmona, 
Vienybės redaktorius J. Tys- 
liava. Amerikos redaktorius 
p. šerkšnas, prel. 
nas, I tin. Griška 
Pa.; kJn. Bartkus, 
maitis su žmona 
dreckienė iš Elizabeth, N. J.; 
p. Treč.-okiene iš Newark, 
N. J.; pramonininkas Anta
nas Matulis, p. Garšva su 
šeima, p. Laučka su žmona, 
adv. Jurgt 1 a su žmona, gen. 
Černius ir daug kitų. (Tė- 

• vyne, vas. 4 d.)
Ten pat stotyje buvo su

ruošta didėlė puota: puota
vo svečiai ir susirinkę ponai 
su poniomis. Jie valgė, jie 
gėrė, jie prakalbas vieni ki
tiems sakė.

O kodėl ne: argi lietuviai 
darbininkai nesuklojo tūks
tančius dolerių Amerikos 
Lietuvių Tarybai ir Bendra
jam Fondui (BALF’ui) ?

Entercd as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn. N. Y., under the Act of March 3. 1879.

Kai Bažnyčia Yerčiama Į...
Tai buvo praėjusį sekmadienį.
Švento Patricko katedra pilna žmonių. Sukinėjasi uni

formuota policija. Slaptos policijos vyrai taipgi šniukš
tinėja, veržiasi per minią, kažin ko ieškodami.

Spaudos reporteriai lendžioja pasieniais ir centre. Fo-: 
tografistai su aparatais bėgioja, skubi, traukia “pikčius.” ;

Ko čia šitie žmoneliai susirinko? Aišku, dauguma jų 
ne melstis suskrido.

Iš vakaro ir sekmadienio rytą per radiją ir spaudą jie 
buvo čia raginti sueiti ir paklausyti, kaip kardinolas 
Spellman’as “gins” kardinolą Mindszenty, kaip jis į 
“plieks kailin” komunistams!

Pasirodo sakykloje kardinolas Spellman. Ką gi jis kal
bėjo? Apie dūšias? Apie pomirtinį gyvenimą? Apie do
rovę? Ne! Kardinolas Spellman, taip lyginai, kaip krik- 
ščionininkų fronto koks nors “laisvas” kalbėtojas, sako 
“svietišką kalbą”, o ne pamokslą, — kalbą, kokią bet ku
ris “laisvas” kalbėtojas sakytų, daleiskime, Madison Sq. 
Gardene! >

Visa atmosfera, visi veiksmai katedroje sekmadienį 
buvo panašūs į veiksmus salėje, o ne katedroje, “dievna- 
myje.” »

Kardinolas gynė Mindszenty. Jis prakeikė Vengrijos 
vyriausybę, kuri suėmė Mindszenty. Kardinolas Spellman 
drąsiai be jokios gėdos kaltino Vengrijos vyriausybę dėl 
to, kam ji “kankino ir nuodijo” Mindszenty, kuomet pats 
Mindszenty teisme aiškiai ir atvirai pasakė, kad jis ne
buvo nei kankintas nei nuodintas !...

Kiekvienas žmogus, kuris norėjo žinoti, žino, kad 
Mindszenty prisipažino prie jam padarytų apkaltinimų,— 
prisipažino, tiesa, tik “principe”, bet prisipažino!

Mindszenty negalėjo neprisipažinti, kuomet prieš jo 
akis stovėjo nusikaltimo dokumentai, su jo parašais, kuo
met prieš jo ir visų akis stovėjo dokumentuoti nusikalti
mo aktai!

Pats Mindszenty sakė teismo salėje, jog jis esąs nusi
kaltėlis.

< O kardinolas Spęllman, kuris dalyvavo su Mindszenty 
suokalbiuose, skelbia,/jog. Mindszenty esąs “kankinys” !

Kuriuo iš šitų dviejų Kardinolų pasaulis gali daugiau 
tikėti? Aišku, tuo, kuris prie nusikaltimų prisipažino, o 
ne tuo, kuris tik jam padėjo nusikaltimus atlikti.

Kardinolas Spellman skelbia karą komunizmui. Kardi
nolas Spellman reikalauja komunizn’ią išnaikinti. Bet 
kaip jį išnaikinti? Šimtų milijonų žmonių, kurie stoja už 
komunistinę santvarką, neišnaikinsi žodžiu. Todėl kar
dinolas Spellman, netiesiogiai akstino klausytojus prie 
naujo karo — kryžiaus karo!

Štai, į ką šiandien verčiamos bažnyčios! Štai, prie ko 
dagyVeno katalikiškoji hierarchija!

Bet mes nemanome, kad darbo žmonės, katalikai, buvo 
kardinolo Spėllmano prakalba labai užagituoti. Katali
kai darbininkai žino, jog tokis kraštas, kaip Vengrija, 
kuris dar tik vakar nusikratė dvarponiais ir fabrikan
tais, negali toleruoti tų, kurie darbuojasi išnaudotojų 
klasės sugrąžinimui, nepaisant, kas darbuotųsi: dvasiškis 
ar pašauliškis.

Iš viso, mes manome, jog kardinolo Spėllmano kalba 
buvo neapgalvota ir, kaip tokia, ji'neatnešė tos naudos, 
kokios jis tikėjosi, ją rašydamas ir reklamuodamas.

J. Balkū- 
iš Easton, 
p. Bal tra
il- p. Bu

“Marylando Gėda”
Vienas geras mūsų skaitytojas Baltimorėje (Md.) pri

siuntė mums eilę iškarpų iš Baltimorės dienraščio “Sun”.
Tai straipsniai, parašyti Howardo M. Nurton’o apie 

protines ligonines, finansuojamas Marylando valstijos 
žmonių taksais. - , .

Vyriausia ant tų straipsnių bendra antraštė: “Mary
land’s Shame” (Marylando Gėda).

Iš tikrųjų, parkaičius tuos straipsnius, sužinojus, kas 
darosi protiniai sergančių ^žmonių ligoninėse, kiekvienas 
sutiks, jog tai didelė, didele gėda — vyriausiai tiems, ku
rie stovi valstijos priešakyje!

Pagal Mr. Nortoną:
Marylando valstijoje yra pastatytos penkios proto li

goniam Institucijos bei ligoninės, — jos pastatytos 6,000

NEVALIA KITAIP 
GALVOTI

Aną dieną Vienybės 
Bronius Raila išreiškė 
abejonę, ar' B ALF renka
mos aukos nueina ten, kur 
reikia. Dabar jis už tai, 
skaudžiai atsiima. Klerika
lų spaudoje tūlas Vincas 
Turonis pareiškia, kad Raila 
“savo komunistine galvose
na ir laisvamanišku leksi
konu” labai įžeidė “visus 
katalikus!” Jis nurodo, kad 
visi “tarybininkai” turi už
sičiaupti ir tylėti, nes jų vi
są veiklą finansuoja ne kas 
kitas, kaip parapijonai. Ju
romis rašo:v

Tik mūsų parapijos yra lie
tuvybės salos. Dėkojame Die
vui, kad pirmieji atvykę lie
tuviai spėjo suorganizuoti pa
rapijas, pastatyti mokyklas, 
įkurti laikraščius, sutverti or
ganizacijas. Įvairaus plauko 

’ a la Railai kovojo prieš para
pijas.ir katalikiškas draugijas, 
jie atitraukė nuo lietuvybės 
centru tautiečius. O tie da
bar tarnauja draugui Stali
nui ir bedievybei, tik ne lie
tuviams. Toki išsigimėliai 
spiaudo į parapijas. Bet tik 
iš parapijų BĄLFas ir ALT 
gali laukti paramos.- Parapi
jos organizuotai didesniam 
skaičiui tremtinių pagelbės, 
nes jose ,yra pats geriausias
ir sveikiausias • lietuviškas I mlL 
elementas.

Nepatinka jam “parapiji
nė” politika. Ką socialistai, 
sandariečiai ir tautininkai da- 

' vė lietuviškumui Amerikoje, 
neturėdami parapijų ir neves- 
dami “parapijinės” politikos? 
Prieš jų klubus, saliūnus ir 
organizacijas, pastatykime sa
vas įstaigas. Kur bus persva
ra? Prieš jų aukas ir lietu
višką veiklą mūsų visada bus 
dvigubai ir net trigubai dau
giau. (Darbininkas, vas. 4 d.).

Čia jau minėtiems “mū-|M; 
su broliams” užvažiuota ■ Mdch. 
piktai ir storai. Grigaitis iri 
Tysliava skaitys ir rauky-; 
sis. • • i

Sveikinimai Laisves Bendro
ves Akcininkų Suvažiavimui

“Gerb. Draugai: Per 30 
metų dienraštis Laisvė su
lošė begaliniai svarbią ro
lę Amerikos pažangių lie
tuvių gyvenime. Tas Lais-

Raidės matomos ir pusam
žiui skaitytojui pagelbsti 
skaityti. Per daug telpa ra
štų apie Lietuvą ir per ilgi 
straipsniai, turėtų būt su-

vės reikalas ir svarba ir nū-(mažintas kiekis ir sutrum-

SMETONIŠKAI 
TEBEGALVOJA

Kaipo geras, ištikimas 
Smetonos batų valytojas, 
Vincas Rastenis, dabartinis 
Dirvos redaktorius, jokiu
būdu negali išsilaisvinti iš Į 
smetoniškos galvosenos. Jis 
smerkia tuos, kurie norėtų

dien yra nepavaduojamas. 
Sveikinu Laisvės Bendrovės 
suvažiavimą su daug širdin
gų linkėjimų. Čia mano 
auka $10.' Draugiškai, A.

Meteliams, Detroit, n “

“Sveikinu suvažiavimo 
i dalyvius! Svarstykite, kaip 
! pasiekti kuo plačiausias lie
tuvių mases su mūsų prog- 

I resyve spauda. Lai mūsų 
; dienraštis Laisvė žadina į 
nenuolaidžią kovą už laisvę, 
taiką ir gausą. Čia randate 
auką — $10. Ks. B. Karosie- 
ne, San Leandro, Cal.”

“Gerbiamieji: Linkiu vi-
žinoti, kur ir kaip sunau- siems laimingo pasisekimo 
dojami Amerikos Lietuvių ii’ padaryt gerus nutarimus 
Tarybos ir BALF’o ižduos- dėl 1949 m. Aš prisiunčiu $5 
na suplaukusieji doleriai. Laisvės paramai. P. Puodis, 
Jis liepia jiems užsimerkti Philadelphia, Pa.”
na suplaukusieji

ir tik aukoti. Nes, sako' ‘
Rastenis, be dolerio niekur! “Gerbiamieji: ALDLD 
nenuvažiuosi, “be pinigų 1198 kp- siunčia širdingą 
galima tik savo tarpe liežu-: sveikinimu suvažiavimo da- 
viu paplakti.”

Paprastiems, eiliniams, 
smetonininkams užte’nka! 
arba turėtų užtekti to, kad!dąrb0 žmonių veikalus, taip 
jiems suteikiama “garbin-,finansiniai. Niekad dar ne- 
ga

| lyviam ir linkime svarstyti 
ir nutarti, kaip pasekmin-

: giau išlaikyti mūsų spaudą 
drūtą kaip nusistatyme už

garbin-; finansiniai. Niekad dar ne- 
proga savo kišenes iš- i buvo taip svarbu susirūpin- 

tuštinti. Jokių kitokių pri-|ti mūsų spauda, kaip šiame
vilegijų jiems nelieka ir ne
reikia.

Rastenis 
miršta Smetonos. Jis mano, 
kad Amerikos lietuviai pa
darė didelę Išlaidą, jog kru-

neramiame laikotarp y j e . 
Gaila, kad šiuo tarpu mūsų

dar vis nepa- kuopele negali su daugiau
prisidėti.' Siunčiame “čekį 
vertės $10. K. Jankauskie
nė, Pirm., K. Karosienė, fin.

vinojo Lietuvos diktatoriaus se<'' Oakland, Ca if. 
nepasitiko išskėstomis ran
komis. Jis net šaukia į sąvo 
viernuosius: “Pasitikėjimo 
reikale mes neturime dary
ti dar kartą tos klaidos, ku
ria Amerikos lietuviu vi- v 
suomenės dalis darė prieš 
keletą metų, kai Čia atvyko 
Lietuvos Respublikos Prezi
dentas” (Dirva, vas. 4 d.).

O mums atrodo, kad visos 
Rastenio pastangos Ameri
kos lietuviuose prigydyti 
smetonizmą 
Ne dalis, bet devyniasde 
šimt devyni 
Amerikos' lietuvių piktinosi 
smetonininkų viešpatavimu 
Lietuvoje. Jie žiūrėjo ir te
bežiūri į smetoninę ideolo
giją, kaip į pikčiausius fa-

“Gerbiami Draugai: Svei
kiname dienraščio Laisvės 
suvažiavimą ir linkime ilgų 
metų gyvuoti. Mtes, Am. Lie-

flueis veltui.

nuošimčiai

pinti. Kad ir geriausiam 
Lietuvos patriotui, čia iš
gyvenusiam ilgesnę amžiaus 
pusę, vietiniai reikalai da
rosi svarbesni ir arčiau šir
dies. Aukoja po $1: J. A. 
Anglai, H. Vilšauskienė ir 
A; Gaškauskai. Draugiškai. 
O. Gaškauskienė, Hunting
ton Sta., L. L, N. Y.”

mą, taip kad ir vėl gerai 
gyvuotų ir gintų darbo žmo
nių reikalus. Su pasveikini
mu prisiunčiame ir $10. 
Emilija ir Joseph Bender, 
Collegeville, Pa.”

“Gerb. Draugai! Sveikinti 
jus iš saulėtos Floridos šį 
mūsų dienraščio Laisvės są- 
skridį su jo geriausiu pasi
sekimu.' Lai gyvuoja Laisvė 
ir visi jos bendradarbiai. Lai 
gyvuoja darbininkų judėji
mas su geriausiu pasiseki
mu! Lai gyvuoja Tarybų 
Lietuva! Laisvės dalinin
kams ir bendradarbiams lin
kiu geros sveikatos. Pri
siunčiu $5. Visada su jumis, 
Juozas Alexaitis, iš Flori
dos.”

‘VGerb. Draugai: Sveikinu T J1
dienraščio Laisvės 30 m. 
gyvavimą ir dalininkų suva
žiavimą. Čia prisiunčiu sa
vo auką $2. Vėlinu geriau
sių pasekmių. M. Uždavinis, 
Norwood, Mass.”

“Laisvės dalininkų suva
žiavimui: Siunčiu širdin
giausius linkėjimus jūsų su
važiavimui, kad atliktumėt 
sėkmingai svarbius ir di
džius darbus. Taipgi siun
čiu karštą sveikinimą dien
raščiui Laisvei josios 30 m. 
jubilėjaus .sukakčiai ir nors 
mažą dviejų dolerių auką. 
Ignas Klevinskas, Scranton,

“Gedemino Draugijos Ko- j 

mitetas turėjo surengę pa- 1 
silinksminimo vakarą, taip- 1 

gi buvo užkvietę ir tuos na
rius, katrie Draugiją viso- _ 
kįais būdais remia. Besi
linksminant, buvo išreikšta 
daug visokių minčių ir gęrų , 
velinimų Draugijai ir Drau
gijos Komitetui už gerą 
darbavimąsi. Komitetas nuo 
savęs * taipgi sakė ačiū vi
siem geriems draugijos na-, 
riams už gerą rėmimą Md&š. 
draugijos pinigiškai ir mo
rališkai. Prie < pabaigos, 
Draugijos pirmininkas . G.

. Švedas paprašė svečių ir ko-

Sveikiname dienr a š t į 
svę, jos .dalininkų suva

žiavimo proga ir jos 30 me
tų sukaktį, kaip Laisvė išei
na dienraščiu. Sveikina L.L. 
D. 2 kp., moterų skyr., LDS 
62 kp. ir LLD 2 kp. Taipgi 
sveikina draugės ir drau
gai. —Po $5: A. Buividienė, 
J. Masteika, S. M. Paurai,. 
Laisvės patriotas, J. Vaz- 
nis, J. M. Buzak. G. Lekas, 
$3. Po $2: M. Krole, V. 
Norbutienė, J. Usevičius, B. 
F. Kubilius, A. Taraška, 
Draugas, J. Kultūrietis, P. 
T. Niukai, P. C. Žukauskai, 
P. Klimas (iš Brocktono), 
J. Shukis, M. Dambrauskai. 
Po $1: A. Yankus, K. Žins- 
kienė, J. Pukevičius, J. Sto
nis, A. Armanienė, K. Kala- 
šius, J. Matulevičius, P. 
Traupis, S/ Zavis, J. Sinke
vičius, C. Mickevičius, Tra- 
kiihavičienė (iš Norwood), 
B. Chubarkienė, J. Blažonis 
(iš Lowell), J. Zeimis, K. 
Pluta, S.* Einingis, B. Tama
šauskas, Village Market, J. 
Bražinskas/ C. Jankus, 
Friend. Taipgi smulkių. Vi
so $129/Ačiū visiems už 
dovanas. Draugiškai, H. Ta
mašauskienė, So. Boston,

tuviu Moterų Klubo narės, ritėto narių, kad prisidėtų 
prisiunčiame $6. Draugiš- Prie pasveikinimo Laisves 
kai, E. Penzar, ' Cleveland, [ bendrovės suvažiavimo, visi 
Ohio.”

šistinius nuodus. Nepavyko

“Gerbiamieji Draugučiai: 
Šiuomi pranešu, jog su šitų 
laiškeliu - prisiunčiu $10. 
Penkinė bus Laisvės bend
rovės suvažiavimui ir pen
kinė tai bus . apgynimui
jnūsų draugų. Pasilikit svei
ki, -ir aš pats pasilipsiu 
šiaip taip krutantis, nes jau 
esu įpusėjęs 78 metus, o 
draugų pas mus beveik kaip 
nėr, užpuolikų tai randasi 
tiek ir tiek. Su draugiškais

Karpiui smetonizmą lietu
viams įpiršti, nepavyks ir 
jo įpėdiniui Vincui Rašte- 
niui.

skas, Coaldale, Pa.”

“Gerb. Draugai: Sveiki
nam mūsų dienraštį Laisvę 
ir visą Laisvės Bendrovės 
dalininkų suvažiavimą. Jo
nas Motuzą $3 ir Antanas 
Jakštonis, $2. — Trenton, 
N. J.”sutiko. Drg. Švedienė ir Ba

ronienė pagelsbtint Stanči
kui, surinko nuo sekančių 
draugų po dolerį: N. Šve
dienė, A. Baronienė, G. 
Daukyrs, F. Kurkulis, V. 
Bullis, W. Lack, F. Manelis, 
M. Vaidila, J. Evans, P. Bu- 
gailiškis, A. Ąlilčius, S. Gen- 
drėnas, L. Bekešiuš, L. Vai
šnora, Ch. A. Galinaičiai, J. 
Andrus, P. K. Anderson, P. 
Baronas, J. Stanley ir G. 
Švedas.-" Po 50c: S. Keura- 
kis, S. Keliauskas ir J. gyvuotų per ilgus metus. 
Maldaikis.^ Ačiū širdingai randate mūsų auką $5.

“Draugai. Čia rasite čekį 
sumoje $353. Tai chicagie- 
čių sveikinimas Laisvės ben
drovės šėrininkų suvažiavi
mui. Draugiškai, L. Prūsei- 
ka.” (Suvažiavime Prūsei- 
ka pridavė dar $8. Viso pa
sidaro $361.)

“Seni Laisvės skaitytojai, 
V. Karlonas ir Kastancija 
Karlonienė, sveikina suva
žiavimą, vėlina, kad Laisvė

goniam institucijos bei ligoninės, — 2,1'1
asmenų, bet šiuo metu į jas yra sukišta arti 9,ŪOO asme-

Šiose “lendynėse” “vyrai, moterys ir vaikai gyvena, 
kaip gyvtrffai.”

Šimtai tų žmonių, rašo straipsnių autorius, “kadaise 
buvo pasiturį piliečiai — gydytojai, advokatai, moksli
ninkai, biznieriai.”

D!aug jų galėtų ir vėl būti naudingi piliečiai, jei jie 
būtų atitinkamai gydomi. Deja, tik keletas jų tėra gydo
mi. Daugumas tų ligonių yrą jau tiek apleisti, jų ligos 
taip įsisenėjusios, kad jie vargiai bus kada nors išgydyti.

Šimtai kitų, kuriuose dar yra vilties, sekamų dvylikos 
mėnesių bėgyj jie tiek susirgs, kad nebebus jokios vilties 
jiems išgyti, jei vėliau ir bus dėta tam pastangų.

, Ligonys apleisti, purvini, basi, —*jų gyvenimas, sako 
rašytojas, panašus į Boweres lendynes, o ne į ligonines.

Kai kurie ligonys guli ant nuogų cemento grindų.
Stoka lovų, kėdžių, stoka slaugių, stoka gydytojų, — 

visko stoka!

visiems už prisidėjimą prie v K Maspeth, N. Y.” 
pasveikinimo Laisvės B-vės1 
suvažiavimo. Čia prisiunčiu i 
čekį sumoje $50. $22 nuo j 
svečių, o $28 Draugija pri
dėjo. Su,pagarba, D. L. K. 
Gedemino Draugijos pirm. 
G. Švedas, Rochester, N.Y.”

“Gerbiamieji Laisvės lei- 
! dėjai ir šėrininkai: Siunčia- 
jme širdingiausius sveikini
mus. Vėliname kuodraugiš- 
kiausiai padaryti susitari
mų, padaryti Laisvę įvai
resnę ir populiaresnę. Mes 
skaitome Laisvę per 35 me
tus ir skaitysime, kolei gy
vi

! mažą, bet širdingą auką $5. 
x Į Draugiškai, George ir Ari

ls .broliškųjų tarybinių res- į tanina Urbonai, Braddock, 
publikų buvo atvežti pirmieji i Pa.”

1 separator!ai, pasterizatoriąi, ; 
'šaldytuvai mašinos sviestui 
gaminti, įrengimai laboratori
joms ir’pieno indų, s 

1948 metais viso buvo gau
ta įrengimų už 3,282,800 ru
blių. Tai 21// karto daugiau 
negu 1947 metais.

Naujas Įrengimas Pieno ir 
Sviesto Gamybos Pramonei

VILNIUS. — Lietuvos TSR 
pieno ir sviesto gamybos įmo
nėse pastaraisiais metais bu
vo įvesta daug tobulų. įrengi- 

padedančių pagerinti 
Parapijos atsto-1 produkcijos išleidimą ir ko- l 

vauja lietuvius ir kitataučių kybę.
akyse. Koktu kai Railai ir 
kompanija, apsivilkę patrio
tizmo skraiste’ drįsta mokyti 
kitus idealizmo.

O kas per vieni tie “lais
vamaniai” iš Naujienų, Ke
leivio ir Vienybės? Ni’ekas 
daugiau, kaip ubagai dva
sioje ir kišenėje. Taip ma
no Juronis ir rašo:

is ir sKaitysime, ko
i būsime. Priimkite, mūsų

“Brangūs Draugai ir 
Draugės: LLD 162 kp., To
ronto, Ont., bei nariai svei
kiname dienraščio šėrininkų 
suvažiavimą. Su pasveikini
mu siunčiame $30.00 aukų, 
kurias suaukojo sekančiai: 
LLD 162 kp., $20; B.'Mino-

“Gerbi Idėjos Draugai: tas, $2; J. Ramanauskas, J. 
Mes,- žemiau pasirašiusieji, jKevėža, J. Berškys, T. Ka- 
sveikiname mūsų mylimą rosas, K. Kilikevičius, M.

Paskaičius tuos Mr. Nortono straipsnius, žmogų šiur
pas nukrečia.

Šitokia baisi padėtis vyrauja Marylando ligoninėse. •
Kas dėl to kaltas? Kas atsakomingas?
Be abejojimo, vyriausią''atsakomybę už tai neša vals

tijos vyriausybė. Jos priežiūroje juk yra tos institucijos.
Žmonės privalo reikalauti, kad toji netoleruotina pa

dėtis būtų pataisyta -ir pataisyta tuojau.

dienraštį Laisvę jos 30-ties Galinaitis, A. Maigis ir Ch. 
metų sukakties proga. Su Į Morkūnas po $1. Draugiš- 
pasveikimmu siunčiame ku
klią piniginę param'ėlę $4. 
Lai gyvuoja mūsų dienraš
tis Laisvė! Pranas Balsys, 
Trank Evaška, Ne\v Lon
don, Conn.” .

“Sveikiname Laisvės Ben
drovės suvažiavimą. Linki
me pravesti gerus tarimus. 
Laisvę vedami linija gera.

kai, K. Kilikevičius, Toron
to, Canada.”

“Sveikiname dienraštį 
Laisvę su jos įsisteigimu ir 
ėjimu 30 m. dienraščiu. Vė
liname šiame dalininkų su
važiavime sėkmingai at
naujinti laikraščio gyvtavį-

“Diehraštis Laisvė per 
trisdešimts metų savo gy
vavimo gynė darbo žmonių 
reikalus. Šiandien, kuomet 
reakcija siaučia ir eina pri
sirengimas naujam karui, 
ir kuomet visos reakcijos ir 
fašistinės spėkos puola dar
bininkų judėjimą, o ypatin
gai progresyvius žmones, 
kovoti prieš tai nėra leng
vas darbas. Todėl mes lin
kime Laisvės vedėjams- 
darbuotojams daugiau ener
gijos ir pasiryžimo kovoti 
prieš visokius darbo žmo
nių priešus. Todėl prašome 
priimti nors šią mažą auką 
Laisvei. Aukavo: Po $5: 
ALDLD 72 kp., F. A. Mar- 
cinkevičia. Po $1: F. Klas
tom T. Vezdžiūniene, O. 
Lukauskienė, J. Kupčinskas, 
M. Adomonis, M. Urbonas, 
A.Gečienė, A. Simokaitis ir 
P. Beeis $2. Viso $20. Drau
giškai, P. Bcčis, Great 
Neck, N. Y.” .. -

(Daugiau bus)

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Tree., Vasario 9, 1949
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Darbo žmogus yra laimingas tada, ka* 
da galingas, o galingas tada, kada orga
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklaus<>- 
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

L

Dideles Šeimos Ar Įstaigos 
Sriuba — Maisto Pagrindas
Gera sriuba yra 'didele 

dalimi mūsų maisto, labai 
svarbus jo pagrindas. Ta
čiau jos svarba ne makaro- 
nėliuose ar ryžiuose, kurie 
moderniškoje sH ūboje daž
nai vartojami vandenėliui 
uždažyti, užmarginti.

Geros sriubos pamatu 
yra kaulai ir daržovės. Ne
kenktų ir gabalas gero rau
mens, bet tas vidutinei šei
mai ar įstaigai dažnai būna 
per brangu. Tačiau kaulų 
bučeris duoda priedui prie 
kitos mėsos arba už visai 
mažą kainą, nes jeigu šei
mininkės neišperka sriubai, 
jis juos parduoda dar pi
giau muilui, klijui ar trą
šoms daryti.

Jeigu šuo atmeta laši
nius, o griebiasi kaulo, j j 
čiulpia ir likusį slepia ki
tai dienai,' turime sutikti, 
kad jis žino, ką daro. Nie
kas nesuki rs šunies uoslės 
pasirinkime maisto.

• Ypatinga tas, kad net 
karo laiku, kuomet męsa 
būdavo padalinta, tik žie
mos metu šeimininkės su
vartodavo kaulus. Vasaro
mis, sako bučeriai, kaulų at
likdavo nesuvartotų.

šeimininkė Pasakojo,
Viena gera šeimininkė, 

užauginusi nemažą, sveiką 
ir sėkmingą šeimą, pati da
lį pragyvenimo šeimai už
darbiaudama visuomeniško
je valgydinimo įstaigoje, 
pasakojo:

Pas mane visuomet buvo 
naudojami du 
srjuba: vienas 
namie.

Burčernėje,
perku bent kokios 
visuomet
Juos nuvalau, perskeliu ar 
perpjaunu taip, kad viskas 
iš jų įgalėtų išvirti. Ir jie 
pamažu verda ant pečiaus 
taip ilgai, kol viskas nuo 
jų nuverda ir iš jų išverda. 
Į tą puodą metu nupjaus- 
tomus šmotelius mėsos (tri- 

. mingus) nuo steiko, kotle
tų. ' ' '

Tuo pat kartu, gaminant 
valgius, vandenis nuo viso
kių virtų daržovių sunks- 
tau į tą puodą. Visuomet 
jame būna skoniui svogūnų, 
morkų, petruškų.

Niekad
ar kitų miltinių ar krak
moliniu
jais greit pradeda rūgti. Ir 
nepilu nuo bulvių vandens, 
nes pajuosta. Bulvių van
deni galima panaudoti tik 
tuojau 
boję.

išvirtą buljoną 
persunkiu ir tyrą 

padalinu taip —

I Mums Dabar ir Sapne
Vaidinasi Laisves Bazaras

nededu kruopų

produktų, nes su

paduodamoje sriu-

katilai su 
darbe, kitas

kuomet tik 
mėsos, 

prašau kaulų.

(stock) 
skystį 
kiek reikės tai dienai, atpilu 
į mažesnį puodą, o liekamą 
užverdu ir supilu į sterili
zuotas bonkas (jars), kaip 
kenuojant vaisius. Tą pasi
imu už dienos, už savaitės 
ar už kelių mėnesių, kada 
pritrūksta nekenuoto buljo
no.

Pagal Kiekvieno Skonį
Vaikų neversdavau būti

nai valgyti ’Vienodą sriubą, 
su vienodais pridėčkais. 
Verdant kelių rūšių daržo
ves paduoti prie mėsos, ar 
žuvies visai« nesunku įberti 
į Ųliūdelį kiekviepam skir
tingų daržovių, pagėl sko
nį, užpilant visiems tuo pa
čiu verdančiu buljonu. Ar
ba turėti gatavų šaldytuve 
ir įberti šaukštą ryžių, 
kruopų ar žirnių. ' ,

Galėdami pasirinkti, vai
kai neatsisakydavo nuo 
sriubos. Ir mažiau bereikė- 
davo ’ kito maisto, kuris 
daug brangiau būtų atsiė
jęs. O augančiam reikia ly
biai ir kauluose esamos me
džiagos, kaip kad reikia 
raumens.

Negaliu suprasti, kaip 
žmonės gali išmesti, pavyz
džiui, kumpio kaulus, nuo 
kurių nupjaustė mėsą! Juk 
tuose kauluose tebėra dide
lė dalis maisto, iš 
kurio gali išeiti skanūs ko
pūstai, žirnienė, kruopienė, 

į barščiai. Tai eikvojimas, — 
dadėjo šeimininkė Mrs. J., 
baigdama savo patarimą 
apie šeiminihkystę.

B. Kovai yra iš eiles 10,-Brooklynietė Mrs. Mane
000-nė mama gavusi $50 paramos iš motinystei parem
ti Amalgameitu įkurto fondo 1943 metais. Nors tas 
dabar nepadengia milžiniškų šeimos didėjimo lėšų dėl 
pabrangusio pragyvenimo, tariau visgi priedas ir gera 
pradžia. Su laiku ir mūsų šalyje bus Įvestas visuoti
nas motinystės* apdraudimas, kaip kad tas jau seniai 
įvesta tarybinėse šalyse, kur kūdikis šeimai yra 

džiaugsmu, ne rūpestimi.
---------------------------------------------------------------------------------- t---------------------------

Šeimininkėms
Ši Skyrių Veda E. V.

, gimusi
i kilmės 

viduri- 
mokinė,

Grace Yuriko Oshima, 
mūsų šalyje iš japonų 
tėvų/, St. Louis, Mo., 
nes mokyklos gabi i 
atsisakė dalyvauti Amerikos 
Revoliucijos Dukterų (reakci
nių senių kontroliuojamos or
ganizacijos) konteste, nes tos 
o r g a n i zacijos atsinešimas į 

mažumas “nedemokratinis,” 
pareiškė ji.

Mano Priedas
Greta skalsos ir maistin

gumo sriubos, galima pri
dėti tiek, kad sriuba svarbu 
ypatingai greit tunkantiem. 
Sriuba užima nemažą vie
tą ir tuo tarpu žmogus jau
tiesi beveik sotus, šio to ki
to davalgęs ir baigi, tuo bū
du išvengi persikimšimo 
tirštu maistu, kuris 
giau tukina.

AVIŽINIAI (OATMEAL) 
PYRAGAIČIAI

Vienas puodukas aviži
nių miltų

1 puodukas paprastų py- 
raginių miltų

pusė puoduko sukapotų 
razinkų

ketvirtadalis puodu ko 
sviesto

puodukas cukraus
2 kiaušiniai
2. šaukšteliai kepimui 

miltelių
šaukštelis vanillos, biskis 

druskos..
Ištrink sviestą po biskelį 

jin pilant cukrų, supilk iš
plaktus kiaušinių trynius. 
Miltus persijok su kitais 
sausais pridėčkais, sudėk 
razinkas. Gerai išplak kiau
šinio baltymą ir ten supilk. 
Išmaišyk gerai viską kar
tu.

Išdėstyk taukuoton blė- 
tėn su šaukšteliu po biskį, 
prispausdama prie blėtos. 
Kepk ne per karštame 
čiuje apie 17 minutų.

Aluminiai indai gana ge
ri visi, nors, žinoma, tie iš 
brangesniųjų kiek geriau 
padirbti, gal ir medžiaga 
kiek geresnė.

Aluminiuose ką nors iš
virus geriau nelaikyti juose 
viralo kelias dienas ar kad 
ir per dieną. Ypatingai ne
laikyti nieko rūkštaus, kaip 
kad raugintus kopūstus, 
rūgščias uogas, obuolius ar 
ką panašaus.

Paliavoti puodai yra ne
blogi kol jų paliava (ena
mel) neištrupėjusi. Jie tin
kami visokiems viralams. 
Juose galima ir ilgiau pa
laikyti maistą — nekenks 
maistui nei maistas 
Ėėda su jais ta, 
kaip ir stikliniai, 
mi.

puodui, 
kad jie, 
išdaužo-

-t

O'
j?-

pe-

dau- tei-

Atsargiai 
Užkurkite Pečių!

Pirm uždegant degtuką 
kurti pečių visuomet reikia 
pečiaus abiejas dureles ati
daryti iki galo ir momentą 
palaikyti.

Taip yisuomet yra pata
riama. bet brooklynietė 
Mrs. Marcella Ellįott, 23 
metų, aną dieną* tą taisyklę 
užsimiršo. Ji pirma užsižie
bė degtuką, o paskui atida
rė ‘pečiaus dureles ir siekė 
uždegti gasą. Pečiaus būta 
prisisunkusio gaso. Jis su 
trenksmu užsidegė ir lieps
na apgaubė jos veidą, skau
džiai apdegindama.

Išsiaiškino, kad 5 metų 
jos sūnelis sukaliojo krane
lį ir. perdaug prisuktas ga- 
sas buvo užgęsęs, bet 'nebu-

KOKIE INDAI YRA 
GERESNI VIRIMUI 
MAISTO

Daug šeimininkių 
raujasi, ar taip vadinami
“stainlešš steel” puodai yra 
geresni už kitus.

Sakoma, kad jie gana ge
ri, bet tvirtinti, kad jau jie 
labai geri, vargiai galima, 
nes tai priklauso nuo varto
tojų -4- vieniems vienokis 
daiktas geriau pdtinka, ki
tiems 'kitokis. Taip ir su in
dais. Mat, tie plieniniai dar 
yra ir ne vienodi: vieni su 
varine apačia, kiti be vario.

Praktikoje geresni tie su 
variniais dugnais, nes jie 
greičiau užkaista ir netaip 
greit prisvyla juose mais
tas. Varis nėra paviršiumi, 
kad liestų maistą, nes jei 
būtų prie maišto, ilgiau pa
laikius juose viralą galėtų 
pakenkti sveikatai.

MORKŲ MIŠINYS
Trys tarkuotos morkos
2 šaukštai “peanut but

ter”
10 per naktį mirkytų sly

vų (gerai nuplaukit pirm 
merkimo, kad galėtumėt su
naudoti ir tą skystį, kuria
me mirko)

ketvirtadalis galvutės sa
lotos

2 šaukštai saldžios Sme
tonos.

‘ Pirm maišymo, išimkit 
slyvų’ kauliukus. Viską su
dėjus kartu gerai sumaišy
kite. Prie to mišinio gerai 
pritinka valgyti duona su 
sviestu. ' v

Tuo pat būdu galite da
ryti bile kokių daržovių sa
lad, pagardinimui varto
jant iš keno bile kuriuos 
sekamus vaisius — grūšes, 
pyčias, tarkuotą pineapple, 
apricots, slyvas. Visi tinka 
prie “peanut butter salad.”

vo visai užsuktas. Palaiky
mas pečiaus atdaru' būtų 
įleidęs daugiau oksigeno, 
gasą praskiedęs.

Čielų kviečių ar rugių 
duonoje ar kitame maiste 
randasi < proteinų, anglia- 
vandžių, fosforo, geležies. 
Ant duonos pilti kavos nė
ra reikalo. Prie grūdinio 
maisto gerai tinka obuolys 
ar saldus pienas.

K. Depsas.

Brooklyniečiams visuo
met dienraščio Laisvės ba
zaras būdavo didele iškilme 
ir darbymete. Tam visuo
met būdavo rimtų priežas
čių. Ir ne vien tik dėl to, 
kad mes būtume didesni 
dienraščio patrijotai už vi
sus jo skaitytojus ir prie- 
telius.

Laisvė tarnauja visiems 
lietuviams, visoje Ameriko
je. Patarnauja net ir tiems, 
kurie jos nemyli.

Patarnauja koresponden
cijomis apie organįzacijų 
veiklą, pramogas;

Pranešimais apie gimi
mus, sukaktis, ligas, mir
tis;

O darbininkams už vis 
labiausia patarnauja pada
vimu teisingų žinių apie jų 
unijas, darbus ir nedarbus, 
mokestis, darbo sąlygas;

Patarnauja k i e k v ieno 
skaitytojo savišvietai moks
liniais ir kitais informaci
nio pobūdžio raštais, švie
čia, lavina.

Palaiko, stiprina tautinį 
vieningumą p a d u o d ant 
daugiausia žinių iš senosios 
tėvynės ir nurodymais, kas 
yra tautos draugas, o kas 
priešas.

Sunku būtų ir išrokuoti 
visas geriausias laikraščio 
kryptis ir naudą jo skaity
tojams, jų šeimoms, visai 
tautai ir šaliai, kurioje gy
vename. Tačiau nėra tam ir 
reikalo, nes mūsų ' žmonės 
tai žino.

Tai dėl to ir bazaras nėra 
vien brooklyniečių reikalas. 
Del to bazar, dovanų visuo
met gaudavome ir, tikimės, 
ir šiemet gausime iš visos 
šalies miestų ir kaiųių, kur 
tik randasi lietuvių organi
zacijos ar bent grupės šei
mų.
BROOKLYNUI VIS VIE
NA TENKA DIDŽIOJI 
NAŠTA

Tačiau nežiūrint visų tal
kos, brooklyniečiams tenka 
daugiau rūpesčių ir darbų 
visuomet. Juo labiau jų 
teks šiemet dėl to, kad pir
mu kartu bazaras rengia
mas didžiosios Liberty Au
ditorijos patalpose. Jose 
buvusieji matėte, kiek čio
nai erdvės, visokio biznio ir 
darbo.

Brooklyniečiams tenka 
salės priruošti, pagražiriti.

Mums tenka būti išpar- 
davėjais, * o didžiumoje ir 
išpirkėjais dovanų.

Mūsų . moterims tenka, 
greta kitko, būti valgydin- 
tojomis minios svieto per iš
tisas tri$ bazaro dienas, 
gaminti valgius.

Ir mes visi iki paskuti
nės dienos rūpinsimės apie 
dovanas, nes mažas kiekis 
dovanų paskęstų tokioje 
erdvėje. Būtų „ net baugu 
pradėti parduoti iš baimės, 
kad atrodys nejauku, per 
tuščia kelis desėtkus daiktų 
pardavus, jeigu dovanų' ne 
per gausiai gautume.
ABIEJOS MOTERYS 
IMASI ADATŲ, DARBO, 
MENO

Prieš keletą 
tradicija, kad 
švietos Klubas daugiausia 
rūpindavosi meniškąjarūpindavosi

utu*1

Today’s Pattern

BAKTERIJOS PER 
LANGĄ *

■ Metropolitan Opera pernai 
turėjusi $233,357 nuostolių 
per metus.

• •• *•
1

‘j®-t

Užsakymą su 25 centais ir 
pažymėjimu formos numerio 
ir dydžio siųskite: Amelia 
Burba, 427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.

Kas nors iš mums mielų žmonių atida
vė gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisvė ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisves!

praktiškąja bazaro krypti
mis. Jos siūdavo, siuvinėda
vo, megsdavo, * piešdavo, 
kepdavo bazarui. Tie visi 
darbai, gaminiai .priduoda 
spalvingumo greta naudos.

Pastaraisiais keliais me
tais savystoviai pasireiškė 
ir šiemet visu plačiu baru 
savo darbais bazare pasi
reikš amerikinės kartos lie
tuvės. merginos - moterys, 
susibūrusios į LDS Sorori
ty (Seselių Grupę). Jos ir
gi panaudos savo talentus. 
O talentų ir išsilavinimo 
mūsų dukterims netrūksta.

Kartais draugės ir drau
gai iš kitų kolonijų parem
davo mūsų moterų stalą do
vanomis.

Šiemet siųsdami dovanas

apdovanoti moterų stalą tu
rėsite dar ir pažymėti, kat
ram, kad mes išvengtume 
varžytinių.

Tikimės, kad abi organi
zacijos turi savo patriotui 
abiejų pastangas visuome
nė įkainuos. Abiejos pa^a< 
mins pačios gražių dovanų, 
abiejos gaus gerų talkinin
kų, nes kaip vienų, taip ki
tų padarytas pelnas eis 
dienraščio Laisvės para
mai.
LAISVĖS BAZARAS 
{VYKS VASARIO 25, 26 
IR 27

Laiko nedaug liko. Tos 
dvi savaitės praeis, tarsi 
nebuvusios. Tad jau dabar- 
pradedame laukti dovanų 
iš visos plačios Amerikos, 
nūo visų gerųjų prietelių, 
kurių dar nespėjo nubied- 
ninti ilgas nedarbas ar kiti 
kokie sunkumai.

. Brooklynietė.

Moterims Verta Išlaikyti 
Unijose Progresą .

.metų buvo 
Moterų Ap-

New Yorkas.—Amerikos 
drabužių ir madų centras. 
New Yorko mieste, kaip 
rodo Vaizbos buto skaitli
nės, 1946-metais buvo pa
gaminta 70'4 nuošimčiai 
visoje šalyje pasiūtų mote
rims ir vaikams viršutinių 
drabužių ir apie 80 iki 85 
nuošimčių yi^oje šalyje pa
siūtų pigiųjų rayoninių 
suknelių.

Vyriškų drabužių tais 
pat metais mieste pasiūta 
41 nuošimtis visų pasiūtų 
valstijoje, vertės $530,000,- 
000, Iš 1,200 valstijoje tuo
met buvusių vyriškų dra
bužių siuvyklų, 743 buvo 
didmiestyjk x

Siuvimo industrijoje labai 
daug moterų dirbo pirm ka
ro, dar daugiau atėjo karo 
laiku ir daugelis pajėgė pa
silaikyti toje industrijoje ir 
ligi šio laiko. Rugsėjo mė
nesį, 1948 metų, pravesta
me aprokavime industri
niuose darbuose- valstijoje 
ir mieste bendrai buvo 31 
nuošimtis moterų, o vien 
mieste nuošimtis moterų in
dustrijose buvo 36.8.

Bendrai paėmus uždar
bius (average) valstijoje tą 
mėnesį moterų alga buvo 
$43’29. Miesto ribose dir
bančių prie siuvimo bend
roji alga buvo $52.19 savai
tei. Žinoma, paėmus atski
rai uždirbančias mažiausia 
ir daugiausia algos, suma 
būtų daug skirtinga (bend
ra alga gaunasi sudėjus 
mažiausias ir didžiausias 
kartu, o paskui parokavus 
pp lygią dalį visoms dirban
čioms toje industrijoje).

Maisto industrija taipgi 
samdo daug moterų. Ir jos 
taipgi pajėgė išlaikyti daug 
pirmesnių laimėjimų, at
siektų karo laiku. O taip 
buvo dėka tam, kad, kaip 
pripažįsta patsai valdinis 
valstijos Darbo Departmen- 
tas, “unija, kartu su įvedi
mu progresyvių federalių ir 
valst. darbo įstatymų, pa
gerino seniau buvusias 
žiaurias, nepakenčiamas są
lygas ... Tą jos atsiekė per 
unijizmą” ir solidarumu.

Tas unijų ir su jomis mo
terų, taipgi bendras darbi-

ninku progresas nepatinka 
bosams ir jų pakalikams 
reakcininkams. Primintina 
tas, kad niekur kitur visoje 
Amerikoje nėra užpulta tiek 
daug unijų per neameriki- 
pius, kiek yra New Yorke. 
Tas rodo, jog moterys turi 
didį šėrą gynime progre
syvių unijų ir darbininkų 
vadų.

New Yorke yra draudžia
ma kratyti - dulkinti ma- 
pas iškišus per langą, nes 
kol tos dulkės nukrinta ir 
prilimpa žemėn, jas vėjai ir 
traukliai dumia į kitų kam
barius, o su dulkėmis skrie
ja ir miriadai bakterijų.

Sanitariškiausi būdai na
mams valyti yra mechaniš
kas siurblys ar- vanduo.

ir
♦

3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Tree.; Vasario 9, 1949
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Levas Tolstojus KAZOKAI Lietuvių kalbon 
verto

V. Jocaitis
-n- Kaukazo Apysaka 1-21-49

BALTIMORE, MD Philadelphia, Pa

(Tąsa) «
XVI

Dėdė Jeroška buvo neetatinis ir vie
nišas kazokas; jo žmona prieš dvidešim
tį metų, persikrikštijusi į pravoslavus, 
pabėgo nuo jo ir ištekėjo už ruso virši
los; vaikų jis neturėjo. Jis nesigyrė, pa
sakodamas apie save, jog kadaise buvęs 
•pirmas kazokas stanicoje. Jį visi paži
nojo pulke už jo seną šaunumą. Ne vie
ną čeženo ar ruso nužudymą jis nešiojo 
ant savo sąžinės. Jis ir į kalnus vaikš
čiojo, ir nuo rusų vaginėjo, ir kalėjime 
du kartus sėdėjo. Didesnę dalį savo gy
venimo jis išbuvo medžioklėje ir miške, 
kur ištisas paras misdavo vienu duonos 
kąsniu ir nieko daugiau negerdavo, kaip 
tik vandenį. Užtat stanicoje gerdavo nuo 
ryto ligi vakaro. Parėjęs iš Olenino, jis 
pora valandų numigo ir, nubudęs dar 
prieš auštant, gulėjo savo lovoj ir verti
no žmogų, kurį vakar pažino. Olenino 
paprastumas jam labai patiko (papras
tumas ta prasme, kad jis jam nesigailė
jo vyno). Ir pats Oleninas jam patiko. 
Jis stebėjosi, kodėl visi rusai tokie pa
prasti žmonės ir turtingi, ir kodėl jie 
nieko neišmano, o visi esą mokyti. Pats 
su savim jis aptarė ir tuos klausimus, ir 
tai, ko dar galėtų išvilioti sau iš Oleni
no. Dėdės Jeroškos trobą buvo gana erd
vi ir nesena, bet buvo,matyt, kad joje 
trykšta moters rankos. Nors paprastai 
kazokai rūpinasi gyventi švariai, gyve
namasis jo trobos galas visas buvo pri- 
biauriotas ir be mažiausios. tvarkos. Ant 
stalo gulėjo pamesti sukruvintas švar
kas, pusė apkramtyto taukuoto raguolio 
ir šalia jo apipešiota ar apdraskyta kuo
sa vanagui penėti. Ant suolų drybsojo 
išmėtytos naginės, šautuvas, durklas, 
krepšelis, šlapi drabužiai ir skudurai. 
Kampe, medinėj rėčkoj, nešvariam- dvo
kiančiam vandenyj mirko kitos odinės 
naginės; čia pat stovėjo šautuvas ir trin
ka. Asloje draikėsi tinklas, keletas nu
šautų fazanų, palei stalą stypčiojo, lesi
nėdama purvinoj* asloj, pririšta už ko
jos vištytė. Nekūrentoj krosny stovėjo 
šukė, pilna kažkokio balto skystimo. Ant 
krosnies čerškė kirlys, bandydamas ati
trūkti nuo virvutės, ir nusišėręs vanagas 
ramiai tupėjo ant krašto, skersomis žiū
rėdamas į vištytę ir retkarčiais kraipy
damas galvą dešinėn ir kairėn. Pats dėdė 
Jeroška gulėjo aukštielninkas trumpu
tėj lovoj, įtaisytoj tarp krosnelės ir sie
nos, vienmarškinis, ir, užkoręs savo stip
rias kojas ant krosnelės, knebinėjo sto
ru pirštu šašuotas, vanago apdraskytas 
rankas: vanagą jis nešiodavo plikomis 

"rankomis. Oras visam kambary, ypač ar
ti paties senio, buvo prirūgęs to stipraus, 
bet nemalonaus kvapo, kurs visur lydė
davo senį.

•

— Vide, uide, uide! Namie, įeik! — 
šūktelėjo senis. — Kaimyne Marka, Lu
ka Marka, ko 'pas dėdę atėjai?— pasi
girdo jam už/lango šaižus balsas, iš ku
rio jis tuojau pažino kaimyną Lukašką.

— Ar į kordoną?
. Vanagas pasipurtė nuo šeimininko 
šauksmo ir plastelėjo sparnais, veržda
masis atitrūkti nuo savo raiščio.

Senis mėgo Lukašką ir tik jį vieną 
išskyrė iš paniekos visai jaunajai kazo
kų kartai. Be to dar, Lukaška ir jo mo
tina, kaip kaimynai, dažnai/davinėjo se
niui vyno, kaimako ir kitų savo ūkio gė-, 
tybių, kurių neturėjo Jeroška. Dėdė Je
roška, visą gyvenimą pakeltu ūpu įgy
vendamas, visuomet praktiškai aiškinda
vo savo veiksmus:z “ką gi? žmonės pa
siturintieji, — tikino jis pats save. — 
Aš jiems paukštienėlės atnešiu, vištytę, 
o ir jie, dėdės nepamiršta — kartais py
ragėlį ar' raguolį atneša.”

Sveikas, Marka!. Džiaugiuos, kad atė
jai, — linkšmai šaukė senis ir, švystelė
jęs basomis kojomis nuo lovos, atsisto
jo, žengė pora žingsnių per girgždančią 
aslą, pasižiūrėjo į .savo kreivas kojas, 
ir staiga jį paėmė juokas, kad jo tokios 
kojos; jis šyptelėjo; trep
telėjo kartą basa kulni- 
mi, dar kartą ir iškirto pokštą. — Ar 
miklus, ką! — paklausė jis, žiūrėdamas 
mažomis blizgančiomis akutėmis. — Lu
kaška vos vos šyptelėjo. — Ką, ar ne į 
kordoną? — paklausė senis.

*— Tau, dede, atnešiau čichirio, kur 
kordone žadėjau.

— Tesaugo tave dievas, — tarė senis, 
pakėlė beisdraikiusius asloje savo skar
malus ir bešmetą, apsirengė, susiveržė 
diržu, šliūktelėjo iš šukės ant rankų van
dens, nusišluostė jas į senas savo kelnes, 
šukagaliu palygino barzdą ir atsistojo 
prieš Lukašką. — Gatavas! — tarė jis.

Lukaška ištraukė puodelį, pašluostė, 
pripylė vyno ir, atsisėdęs ant suolo, pa
davė jį dėdei. f

— Sveikas! Vardan dievo tėvo! — ta
rė senis, iškilmingai priimdamas vyną.
— Kad tu gautum, ko nori, kad narsuo
lis būtum, kryžių pelnytum!

Lukaška taip pat pasimeldęs išgėrė 
vyno ir pastatė jį ant stalo. Senis pakilo, 
atnešė džiovintos žuvies, pasidėjo ant 
slenksčio, apdaužė ją lazda, kad minkš
tesnė būtų ir, padėjęs ją savo suskretu
siomis rankomis į vienintelę mėlyną lėkš
tę, atnešė ant stalo.

— Man nieko netrūksta, ir užkandžio 
turiu, ačiū dievui, — tarė jis išdidžiai. 
Na, kaip Mosevas? — paklausė senis.

Lukaška papasakojo, kaip uriadnikas 
atėmė iš jo šautuvą, matyt, norėdamas 
sužinoti senio nuomonę.

— Dėl šautuvo nesispirk, — tarė se
nis: — neduosi šautuvo, dovanos nebus.

— Tai kas,' dėde! Kokią čia dovaną 
begali gauti mažametis? (mažamečiais 
vadinami kazokai, dar nepradėję tikros 
karo tarnybos kaip raiteliai). O ten §au- 
tuvas brangus, iš Krimo, aštuoniasde
šimt rublių vertas.

E, tuščia jo! Kartą aš užsispyriau 
su šimtininku: žirgo iš manęs prašė. 
Atiduok, sako žirgą, į chorunžus pasiū
lysiu. Aš nedaviau, nieko ir neišėjo.

— Tai kas, dėde! Štai man reikia žir
go, o anoj pusėj upės, sako, mažiau kaip 
už penkiasdešimt rublių negausi. Močia 
dar vyno nepardavė.

— Et! mes neaimanavom, — tarė se
nis. — Kai dėdė Jeroška tavo metų bu
vo, jis jau tabūnus iš nogajiečių vagi
nėjo ir už Tereko gabeno.. Būdavo, ge
riausią žirgą už degtinės gorčių ar bur
ką atiduodi.

— Kodėl taip pigiai atidavinėjai? — 
tarė Lukaška.

— Kvaily, kvaily, tu Marka! — nieki
namai tarė senis. — Kitaip negalima; 
todėl ir vagi, kad šykštus nebūtum. O 
jūs, manau, ir nematėt, kaip žirgai va
giami? Ko tyli?

. — Ką aš galiu pasakyti, dėde? — ta
rė Lukaška. —- Matyt, ne tokie mes žmo
nės.

— Kvaily, kvaily, tu Marka! Ne tokie 
žmonės! — atsakė senis, pašiepdamas 
jauną kazoką. — Ne toks aš buvau tavo 
metų kazokas.

— Tai kas gi ? — klausė Lukaška.
Senis niekinamai palingavo galva.
— Dėdė Jeroška buvo paprastas, nie

ko nesigailėjo. Todėl visa čečnė mano 
kunakai’ buvo. Atvyksta pas mane koks 
kunakas, degtine girtą nugirdau, nuram- 
dau, su savim pasiguldau, o pasėji nu
vykstu, jam dovaną, peškeš nugabenu. 
Taip žmonės daro, o ne taip, kaip dabar: 
tiek ir težino vyrai, kad saulažoles lukš
tena ir lukštus spiaudo, — nevertingai 
užbaigė senis, akivaizdžiai parodydamas, 
kaip dabartiniai kazokai saulažoles lukš
tena ir lukštus spiaudo.

—r Tatai, aš žinau, — tarė Lukaška. — 
Tai tiesa!

— Jeigu nori vyras būti, būk džigitas, 
o ne mužikas. O tai ir mužikas arklį nu
sipirks, pinigus atkiš ir arklį pasiims.

Jiedu patylėjo.
— Bet juk ir taip nuobodu, dėde, sta

nicoje ar kordone; o padūkti nėra kur. 
Visi tokie baikštūs. Sakysim, Nazaras. 
Andai aūlah nuvykome; tai Girei-cha- 
nas kvietė Nogajun arklių parsivaryti, 
niekas neatsirado; o vienas kaip eisi?

— O dėdė ką? Manai, aš supelėjęs? 
Ne, aš dar nesupelėjęs. Duokš žirgą, 
tuojau Nogajun joju.

— Kam tuščios kalbos? — tarė Luką.
— Tu sakyk, kas daryt su, Girei-chanu? 
Sako, tik atvesk žirgą ligi Tereko, o ten 
kokį nori daryk vingį, vietą surasiu. Juk 
vis dėlto nuskustgalvįs, tikėti sunku.

■ \

(Ųus daugiau)

MIRTYS, PARENGIMAI 
IR UŽJŪRIO “SVEČIAI”

Kaip kituose miestuose, taip 
ir Baltimorėje lietuvių mirtin
gumas didėja su kiekvienais 
metais, štai tik pei; vieną sau
sio mėnesį mirė sekanti lietu
viai: Trapoška Kazys, Budi
mas, Mačys Juozas, Petruškevi
čius, Bubelesis (Bubliauskas) 
Vincentas,' Raulinaitis Kazys, 
Grajauskas Vincas, Miežinskas 
Antanas^ Milinauškas Juozas, 
Simanaitienė Ona, Valatka Ka
zys ir Mi'linauskas Kazys.

Milinauskas Kazys buvo pa
žangus žmogus, prigulėjo prie 
LLD 25-tos ir LDS 48 kuopų. 
Paliko liūdesyje moterį — Ma
rijoną, sūnų, dukterį ir dvi ar 
tris podukras. Laidotuvės įvy
ko 22 sausio, Švento Kryžiaus 
kapinėse, be tikybiškų apeigų.

Kaip <ir visi pažangūs žmo
nės, drg. Milinauskas turėjo 
daug-draugų ir prietelių, tai ir 
laidotuvės buvo didelės ir iš
kilmingos, daugybė gėlių nuo 
giminių, draugų ir nuo abiejų 
pažangiųjų kuopų. Taipgi skai- bų svarbiausiu cieliumi, 
tlingąs būrys palydovų.

Lėtai 
amžino 
mantas 
kinimo 
labai jaudinantį vaizdą. Miru
sioms amžina ramybė, o liku-' 
siems reiškiu draugišką užuo
jautą.

Sausio 29 d., įvyko LDS 48 
kuopos rengta vakarienė, kuri 
pavyko labai gerai.. Valgiai bu
vo skanūs ir pakankamai. Sve
čių dalyvavo skaitlingas būrys 
ne tik lietuvių, ale ir svetim
taučių : rusų, estonų ir čeko- 
slovakų, kurie linksmai laiką 
leido iki po vidurnakčio.

Prie progos, primenu LLD 
25 kp. nariams, kad ateinantis 
kuopos susirinkimas įvyks va
sario 14 d., 8 valandą vak., 
paprastoje vietoje. Malonėkite 
visi pasistengti dalyvauti, nes 
turime daug svarbių reikalų ap
svarstymui, nuo kurių tinkamo 
išsprendimo i. priklausys 
pasisekimai.

Sekmadienį, sausio 
įvyko prakalbos, kurias 
Baltimorės Draugijų Taryba. 
Kalbėtojais buvo ką tik atskri
dę iš Europos Lietuvos “va
duotojai” —•:<prelatas Mykolas 
Krupavičius, Vaclovas Sidzi
kauskas, čikagietis Mykolas 
Vaglyla ir vietinis advokatas 
W. Laukaitis. Kaip dėl tokių 
aukštų “tautos vaduotojų,” at
skridusių net iš Europos, tai 
publikos susirinko per. mažai, 
kiek virš poros šimtų, kurią 
didžiumoje sudarė bažnytiniai 
žmonės, daugiausiai moterys.

Prakalbos prasidėjo gera pu
se valandos vėliau skelbto lai
ko, su labai iškilmingom cere
monijom. Paroduojant Lietuvių 
Postui 154, Lietuviu 
Skautėm ir Kareivių 
kurių visų buvo 
grupėj tiek, kiek 
nešti vėliavoms, įvedė svetai
nėn svečius atvykėlius, kun.. L. 
Mendelį, adv. N. Rastenį ir 
keletą mažiau žymių asmenų. 
Paskambinus pijanu Amerikos 
ir Lietuvos f himnus, kun. L. 
Mendel is sukalbėjo pusę Svei
ka Marijos, o kitą pusę atkal
bėjo moterys ir A. J. Miceikis.

Pradėjo prakalbas, pavesda
mas tvarką vesti adv. Nadui 
Rasteniuj, kuriam teko sunkus 
uždavinys kelti į padanges pri
buvusius svečius, kaipo didžiau
sius pasiryžėlius “vaduoti Lie
tuvą” kunigų ir ponų viešpata
vimui. (

Kad baltimoriečiams pirmu
tiniams teko “garbė” pamatyti 
ir išgirsti “gerbiamų” svečių 
kalbas, tai ačiū tam, kad prela
tas M. Krupavičius ią p. N. Ši-' 
dzikauskas labai svarbiais tau
tos reikalais lankėsi Washing
tone ir ta proga prim utinį savo 
misijos giliukį išbandė Balti
morėje.

Kadangi apie Washingtonę 
atsiektus rezultatus nieko nemi
nėjo, tai reikia suprasti, kad 
Washington^ “svečius” priėmė 
kaipo neprašytus ir palaikė 
daug mažesniais, negu jie save 
įsivaizdavo. »

Apie kalbų turinį neapsimo-

ka nei prisiminti. Pakartota 
tos pačios lamentacijos, kurios 
jau šimtus sykių girdėta; Lie
tuva “pavergta,” bolševizmas 
“žiaurus,” “partizanai” kovo
ja, už tai labai reikalingi pi
nigai, be kurių niekur negali
ma nei pasijudinti. Tiek dar 
galima pridėti, kad 
pavičius atidengė 
slaptį, sakydamas, 
kuri negimdo
turi išnykti.. Todėl čia susirin
kusias moteris ragino gimdyti, 
vaikus auklėti Dievo ir tautos 
meilėje,, o tie užaugę atkariaus 
Lietuvą nuo lietuvių.

Patarimas gal ir geras, tik
tai gaila, kad 95 nuošimčiams 
prakalbose dalyvavusių moterų, 
daugeliu metų suvėluotas.

Niekam nelauktai, nežinia iš 
kur svetainėje atsirado LAIC 
bosas,' adv. K. Jurgėla ir dr. 
F. Padalskis. Iš to galima su
prasti, kad svečiai bus lydimi 
skaitlingų palydovų? kas parei? 
kalaus ne mažai pinigų. Vi-

prel. Kru- 
didelę pa- 
kad tauta, 

peįšvengiamai

paminėji- 
Svetainė prie Poplar ir 
gatvių. Pradžia 8 vai.

gražus koncertas. Kal- 
Tai 

demonstracija

siems suprantama, kad prakal- įos akcija.

leidžiantis karstui j 
poilsio vietą S. Rei- 

pasakė trumpą atsisvei- 
prakalbėlę, kas padarė

aukos, į kurį visi kalbėtojai 
smarkiai mušė.

Pradėjus aukas rinkti, vie
nas sumanus žmogus, prieina 
prie steičiaus ir pusbalsiai pa
kužda ką nors pirmininkui į 
ausį. Advokatas p. Rastenis at
sitiesė ir paskelbė, kad kurie 
aukos dolerį, tai' bus užrašyta. 
Paskelbus aukų rezultatą, pa
sirodė surinkta 261 dol. su cen
tais.

Čia ir vėl moteris užlipa ant 
pagrindų ir pasako ką nors 
pirmininkui į ausį.. Pirmininkas 
ir vėl daro pranešimą, kad po
nia Mikušauskienė spyrėsi, kad 
aukos būtų davaryta iki 300 
dolerių, ko pasekmėje, prasidė
jo iš naujo rinkliava. Antru 
kartu buvo surinkta 35 dol., 
tai vis dar ne pilni trys šim
tai. . Bet nežiūrint to, ant ry
tojaus vietiniam dienraštyj — 
Baltimore Sun, tilpo pasigyri
mas, kad prakalbose dalyvavo 
500 publikos, kalbėjo miesto 

30 d., | majoras, kurio ne tik nebuvo, 
rengė bet niekas apie jį nė neprisi-

darbų

Merginų 
Motinoms, 
kiekvienoj 
reikalinga

Lietuviai, būtinai dalyvau
kite šiame susirinkime! Sve
tainėje telpa 5,000 žmonių. 
Ant rytojau daug nedirba. Pu- 
sė ' pasaulio išsilaisvino iš se
nosios išnaudotojų sistemos, 
ypač pastaraisiais laikais, Ki
nija su veik puse bilijono gy
ventojų. Pažangiesiems žmo
nėms nereikia nusiminti, o tik 
džiaugtis. Rep.

Lenino Mirties Paminėjimas
Ateinantį penktadienį, 11 d. 

vasario, buvusioj Metropolitan 
Operos Svetainėj, įvyks masi
nis Lenino mirties 
mas. 
Broad 
vak.

Bus
bės žymūs kalbėtojai, 
bus protesto 
prieš valdančiosios klasės re
akcijos sąmokslus.

šios šalies buržuazija pasi
ryžus pasiųsti 12 komunistų 
centralinio komiteto narių j 
kalėjimą vien už tai, kad jie 
tiki Markso ir Lenino mokslui. 
Jungtinių Valstijų .konstitucija 
užtikrina .laisvę kiekvienam 
piliečiui, jei jis negrumoja 
valdžiai jėga.

Komunistų Partijos konsti
tucijoj to nėra ir .milionieriai 
negali prisikabinti. Visada 
išnaudotojų klasė klastąvo są
mokslus, gręsiančius revoliuci- 

. Per 50 metų jie 
~ ! sąmokslu nujinčavo ir kalėji

muose supūdė 5,000 kovotojų ! 
Jie tą daro ir dabar.

Prezidentas Trumanas prieš 
rinkimus, pavartodamas Wall- 
ace’o programos punktus, pa
sižadėjo atšaukti Taft - Hart
ley aktą, nupiginti kainas, 
įvesti algos minimum $1 į va
landą, įvykdyti' pasaulyj tai
ką.

Dabar pasirodo, kad»jis žen
gia dar žiauresniais pasiryži
mais į karą už pasaulio valdy
mą ir sutriuškinimą darbipin- 
kų unijų ir pažangių organi
zacijų.

Ateina kovos už laisvę, už 
duoną, gyvastį; Valdančioji 
klasė persigandus gręsiančio 
krizio - depresijas. ' }

bet niekas apie jį nė neprisi
minė. Kas link aukų, tai “gau
ta''visas tūkstantis” dolerių — 
nei daugiau nei mažiau. 'Jeigu 
taip, tai linkiu visuomet tokio 
pasisekimo. V.

Worcester, Mass
NETIKĖTA DOVANA

Laisvės Dalininkų suvažia
vime dideliai gausią auką pa
dovanojo, $100, Gintarų Radi
jo programai palaikyti Ger
biamas Radijo Draugas. Tai’ 
tas pats draugas, kuris gau
siai yra paaukojęs Lietuvos 
gelbėjimui, Laisvės ir Vilnies 
reikalams ir kitiems pažan
gos dalykams. Man esant 
Laisvės dalininką suvažiavi
me, sausio 30 (į-, pirmą atida
rysiant suvažiavimą,* susitikę 
jausmingai draugiškai pasi
sveikinę, tik pasikeitę keletu 
juokaujančių sakinių, einame 
prie estrados. Ten prie sta
lo dvi Laisvės raštines mer
ginos priiminėja nuo atvyku
siu atstovų sveikinimus ir au
kas. Radijo Draugas .duoda 
pluoštą dvidešimkių mergi
noms, paduoda ir man šim- 
tadolerinę su rašteliu, kad 
tai yrą Gintarų radi.lo pro- 
grapiai palaikyti Massachu
setts valstijoj. Sako,'imk ir 
sunaudokite radijo reikalams! 
Aš paėmęs susijaudinau, neži
nau nei kaip dėkoti, nei ką 
sakyti.

Manau, kad yra tiek pat 
bagotų mūsų draugų, kaip 
Radijo Draugas, bet kiek jįe 
pasižymi panašiu fluosiminu 
pažangiems reikalams?

Už tą geradėjystę mes, 
Massachusetts valstijos pažan
giečiai, turime atsiteisti šimte
riopai, paaukodami dienraščio 
Laisvės reikalams.’ D. J.

Washington,— Fabrikais 
tai daro spaudimą Kongre
sui palaikyt TaftchHartĮey’o 
įstatą prieš unijas.

Hartford, Conn
MOKĖKITE DUOKLES!
Kaip kurie nariai Lietuvių 

Literatūros Draugijos 68 kuo
pos pradėjo mokėti duokles 
už 1949 metus tuojau: po nau
jų metų. Iki dabar sumokėjo 
jau veik vienas trečdalis na
rių.

Bet, gerbiami nariai, mūsų 
kuopa skaitlinga, jeigu jūs 
nepasirūpinsite matyti kuopos • 
valdybą ir pasimokėti, bet tą 
padaryti sekamame susirinki
me, tai tas apsunkins ne vien 
kuopos valdybą, bet ir centrą.

Centro Komitetui finansai ‘ 
yra reikalingi su pradžia me
tų papuošimui ir išleidimui 
žurnalo “šviesos,” taipgi kny
gos, bei kitiems reikalams.

Sekamas kuopos susirinki
mas įvyks pirmadienį, vasa
rio 14 d., 7:20 vai. vakare, 
Laisvės Svetainėje, 155 Hun
gerford St. Dalyvaukite ir pa- 
simokėkite duokles. Ir taip 
yra daug svarbių reikalų, o 
kada susirinkimas skaitlinges- 
nis, tai ir būna sėkmingesnis.

Bolis Mulėrąnka, 
K p. Fin. Sekretorius

Berlin. — Anglai-ameri- 
konai pasakoja, kad Sovie
tai rytinėje Berlyno dalyje 
statosi “slėptuves apsaugai 
nuo oro bombų.’’ k

■. Dienraščio Laisves

BAZAHAS
Rengia Dienraščio Laisvės Bendrovė

Vasario-February 
25, 26 ir 27

LIBERTY AUDITORIUM
1104)6 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

visos Amerikos laukiame bazarui dovanų. VisųIŠ 
dienraščio patriotų prašohie darbuotis rinkimu do
vanų pinigais ir daiktais savo dienraščio bazarui.

Kas vakarą bus 
dainų prbgrama. 

Kas vakarą geriausi 
valgiai ir gėrimai

'Kas vakarą šokiai.
Geo. Kazakevičiaus

Orkestrą gros įvairius 
kavalkus.

Penktadienį
Feb. 25th
Įžanga 30c

šeštadienį
Feb. 26th.
Įžanga 40c

Sekmadieni
Feb. 27th
Įžanga 40c

Penktadienį Pradžia 7 P. M
> MUZIKA NUO 8 P. M.

* Įžanga 35c. Taksai įskaityti.

Šeštadienį Pradžia 3 P. M.
MUZIKA NUO 7:30 P. M.

Įžanga 40c. Taksai įskaityti.

Sekmadienj Pradžia 1 P. M 
MUZIKA NUO 6:30 P. M. 

Įžanga 40c. Taksai įskaityti.

4 pūsi
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Scranton. Pa.
Priminimas LLD XII
Apskrities Kuopoms

Jau buvo Laisvėj garsinta ir
kuopoms laiškais

Camden, N. J SIETYNO “JUOKU” VAKARAS

cija atsibus vasario 
iv) 13 d. Pradžia

.pranešta, 
k on fe re n- 
(F ebrua- 

1-mą vai.
Ad-Lin Building, 60 1 

Kuopų išrinkti de-
dieną.
Linden St.
legatai nesivėluokite, pribūki
te laiku, »r atsiveskite savo 
kuopų raportus, bei gerus įne
šimus konferencija] dėl ap
svarstymo.

Konferencijoj turėsim LLD 
Centro pirmininką A. Bimbą, 
kuris mums daug ką naujo 
papasakos.

Po konferencijos LLp 39 
kuopos gaspadinės duos vaka
rienę delegatams ir svečiams 
už prieinamą kainą, o po to 
A. Bimba pasakys prakalbą 
apie šių <|ienų įvykius.

Todėl kviečiame, 
trokštate pasiklausyt A. 
bos kalbos, atsilankyti.

LLD XII Apskr.
P. Šlekaitis- j

LLD 133 kuopos laikytame 
susirinkime 30 d. sausio tapo 
pravesta svarbių nutarimų, 
kaip tai, sušelpimas sergančio 
draugo Laudanskio, paauko
jant $20, prisirašyt prie Lie
tuvių Meno Sąjungos 3-čio 

■ Apskričio/ $25 paaukota Ci
vilinių Teisių Kongresui.

Taipgi nebuvo pamiršta ir 
mūsų spauda, nors jau pasi
vėlavom pasveikint Laisvės 
akcininkų suvažiavimą, bet 
mes nusitarėm, kad geriau 
vėliau, negu niekad. Per tai 
ir paskyrėm dienraščiui Lais
vei $10, ir daug nuoširdžių 
velinimų, kad mūsų mylimas 
dienraštis amžinai gyvuotų, 
daug skaitytojų turėtų, taip,

įgijo ir

r

><

3;

taip ir pas mus 
i darbai sumažėjo, daug darbi- 
: ninku be darbo vaikštinėja 
j gatvėmis su nusiminusiais vei- 

o ,, I dais ir nežino kas bus to- Sekr. „ j . .
. . bail. Camdenietis.

B i m- j
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HY. 7-3631
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MATTHEW P
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager

(Laisniuotas Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavknas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą 
Ftiikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

CHARLES J. ROMAN
Laidotuvių

Direktorius

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna-, 
vimą. Patogiai ir gra
žiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų 
patarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110

Paul Gustas Funeral Home
INC. ’

354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. ’i 
Skersai gatvės nuo Armory"

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems 

prakilniuose namuose be ekstra išlaidų. ,
Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas 

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.
Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg 
pareikalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas 
6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y.

{Kampas 68lh St.)
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų ir tt., 

telefonuokite: ,
Slloreioąd 8-9330 • •

Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 
ko jūs reikalausite.

Specialistai Pritaikymui 
šermeninis, Vestuvėms ir Bankietams 

Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS 
FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

Clevelando ŽiniosNors čia gimusi italų tautos 
dainininkė, ji vos per keletą 
mėnesių jau pramoko lietuviš
kai. Tatai turėtų sužadinti ne
vieną mūsiškių lietuviukų ir 
paakstinti į šaunių dainininkų 
būrį, Balsingoji sietynietė pa
dainavo dar ir kitą.. prašmat
nios melodijos dainą. Pianu 
lydėjo vis ta pati mūsų mielo
ji Mildutė Jonušytė.

Robertas Žukauskas drauge 
su La Falčaite Skambiai sudro
žė dar ir dueto sutartinę.

Muzikinę nuotaiką vėl kaž
kaip įžūliai sukrikdė kita bur- 
leskiška išdaiga. Vienmarški- 
nįs, tik vien naktiniais apsi
tempęs, miklus, raumeningas 
bernaitis, su skrybėle ir su ra- 
telinėm pačiūžom demonstravo 
savo visai neblogą akrobatiką, 
čiuoždamas, viliokliškai besi- 
kraipydamas,. besičiūžinėdamąs.

Mūsų miesto riestų dzūkų 
Dvareckų gražuli išauklėtas ir 
išlavintas sūnus, muzikas Vy
tautas Dvareckas, kaip ir daug 
kartų pirma, puikiai pasirodė 
su smuiku. Pagriežė bent dvi 
poilgias ir sudėtingas smuiko 
solo melodijas: “Intermėco” 
(“intermezzo”) 'iš pavykusio 
muzikinio filmo — naujoviškai, 
bet taikliai sukomponuotas kū
rinys — išėjo visai gražiai. O 
dar gražiau, stačiai žavėtinai 
Dvareckutis išpildė aną ilgesin
gą, atgailingą prancūzo Žulio 
Masenės “Meditaciją” iš jo 
garsiosios operos “Thais.”

čia tai jau jo smuikas ir ver
kė, ir raudojo, ir lūkesingai at-

ir vilties 
gludžiais spindulėliais virpėjo, 
ir laukė, laukė, gailėjo po vie-

Susirinkimas įvyks Lietuvių 
Svetainėj, 
Pradžia 5 
sirinkimo 
draugiški

6835 Superior Ave. 
vai. vakare. Po su- 
ir prakalbų 
pokalbiai ir vaišės.

Kad geriau suderinti vieti
nes meno jėgas, vasario 13 d. 
yra šaukiamas visų meninin
kų bendras susirinkimas. Į 
šį susirinkimą yra specialiai 
kviečiami visi Moterų Choro, 
Lyros Choro ir Meno Mylėtojų 
grupės nariai, taipgi ir visa 
Clevelando publika, kuriems 
tik apeina meno reikalai.

šiame susirinkime dalyvaus 
ir kalbės tais klausimais Liet. 
Meno Sąjungos Centro Sekre
torius ir “Vilnies” redaktorius 
Leonas Jonikas iš Chicagos.

Nėra abejonės, kad meną vi
si myli, visi juomi gėrisi, to
dėl turėtų būti visų pareiga 
ir rūpintis, kad jis augtų, bu
jotų ir laiks nuo laiko mus 
žavėtų, linksmintų. Taigi da
lyvaukime visi šiame sūsirin- 
kime, apkalbėkime visus trū
kumus mūsų veikimo meno 
srityje ir bandykime juos tai
syti.'.

sekšJonas Kaškaitis
strampą šio vaizdo pradžioj.

Vos tik spėjo aptuštėt estra
da, kaip, grakščiai muistyda- 
mies, pasišokėdami armonikos 
taktan, visų dėmesį gyvai už
valdė ir labai guviai nuteikė 
Volgos grupės šokikai. Čia jau 
visai kita nuotaika perėmė žiū
rovus. Šita mitrių rusų jaunuo
lių grupė jau tiek daug kartų 
demonstravo savo spyruoklišką 
lankstumą ir lengvufną. Spal
vingai tautiškai pasirėdę — 
mergaitės ir berniukai, čia dro
viai, sarmatlyvai, čia koketiš
kai, atžariai, čia vėl kazokiškai 
šauniai ir šurmulingai — trep
sėjo “čiabatais,” ,, prisėsdami, 
aukštai pasišokėdami, poromis 
sukdamiesi, visaip skraidydami 
jauno, įgudusio armonisto ko- 
mandon..-. Šoko jie ir aną 
azartišką, iššaukiamai
niršulingą matrosų šokį iš Ta
rybinio kompozitoriaus Gliero 
baleto “Raudonoji aguona.” Šo
ko ir rusų liaudiškumu dvel- 
kenčią,. kaimiškai mitrią, žvit
rią “Laukymėlę” (“Polianką”). 
šoko ir aną gerai žinomą, žais
mingai lengvutį ukrainiečių šo
kį “Grikių virtieniai” (šaltano- 
siai, kaldūnai — “hrečaniki”). 
šoko ir aną tipiškai kaimišką, 
susinarstomą, išsibarstomą/ ro
mantiškai nuotaikingą gudų 
('bielorusų) “K r y ž m i n ė lį” 
(“Križačok”).

Tuoj įkandiir keli sietyniečiai į gailavo, ir meldėsi, 
- .........o-lnd-žiais snindnlpli:

Policija Nušovė 
Jaunuoli

Ką sudainuos, 
Gražų vardą 

mieste ir apy- 
tolimesniuose

Policija nušovė jaunuolį, ku
rį, sakoma, kaimynai pastebė
ję prie apartmentinio namo 
lango 9115 Colonial Ave., 6- 
me aukšte. Jie pašaukę poli
ciją. Pribuvusi policija šovu
si į orą jo įspėjimui, tačiau 
jis gaisrinėmis kopėčiomis bė
gęs žemyn į kiemą, kur jį ir 
nušovė.

drąsų,

‘‘Volgos burlokų” 
i, uchnem! ei,

įsiręžę, susilenkę,
tai traukia,

. šeštadienio vakarą, 1949 m. 
sausio 29 d., Niūvarko Lietu
vių svetainėj, 180 New York 
Avė., Sietyno Choras davė savo 
koncertą—“juokų vakarą.”

Kaipo chorinis vienetas, ^lo
tynas jau nuo daugelio metų 
turi gerą vardą. Gerai vado
vaujamas, balsingas, gerai išla
vintas choras, 
miela klausyti, 

savam
linkėse ir net 
1 i e t u v i ų n a u j o k y n u o se .•

Šį kartą Sietyno koncertas 
perėjo kažkaip mišriai, kitaip. 
Norėta įnešti kokio tai įvairu
mo, juokų, jumoro, greta rim
tųjų dainų išpildymo.

Rimtoji koncerto dalis išėjo, 
žinoma, gerai, sietyniškai, o su 
tais paįvairinimais, su “juo
kais” . . . nei šio nei to. Lyg ir 
ne vietoj.

Grynai koncertinę dalį išpil
dė vi^as Sietyno Choras, tūli jo 
solistai ir svečiai artistai.

Paguodžiamai ir įspūdingai 
išėjo, jei taip galima pavadin
ti upių melodijos. Pat pirma 
keli choro nariai, apsirėdę jū
reiviškai, įvelka porą stambių 
dekoracijų, kad sudarius pau
pio vaizdą. Mildutė Jonušony- 
tė (Mildred Stensler) prie es
trados, kampe, kaipo įvadą, 
lengvai ir taikiai skambina ge
rai žinomą 
melodiją:
uchnem!”... Ir tuoj bent keli 
“burlokai, 
kad jau traukia, 
sunkiai ant pečių lyną — storą
virvę, žiūrovai manė, kad tai 

.Jie tempia gal kokią sunkiai 
prikrautą valtį ar eldiją. Bet jie 
įvilko įsisėdusį vežimukai! Ro
bertą Žukauską. O vyras jis di
džiulis ir svarus. Publikoj lū
pos prašypo, pritardamos jū- 

| morui. Atrodė, tarytum čia pri 
buvo Vagnerio operos Lohen- 
grinas. Gulbės, kuri pristatė jo 
valtį, čia, žinoma, nebuvo, bet 
atrodė kiek panašu į upės 
krantą. Į storą stulpą atsirė
męs laisvai sau stovi gražus 
matrosas, visas, kaip reikia, at- 
maukęs ant ausies matrosišką 
kepurę bef snapo, su matrosiška 
palaidine ir t,f. (H. Mitkus). 
Krantui pavaizduoti padėjo dar 
ir koks tai griozdas, lyg koks 
išsišakojęs strampas.

Tuoj iš vežimuko išsiriogli
na Žukauskas, pasiniuisto kiek, 
žvilgteri į čia sustojusius vil
kikus (“burlokus”), ką jį; čia 
atvilko, ir iš lengvo, nuotaikin
gai užtraukia bosu “Old man 
river.” Sudainąyo paguodžia
mai. Roberto ž. bosas pakan-. 
karnai stiprus tokio dydžio sve
tainei — ir gražiai, lengvai su
valdomas. Dainuoja jis natūra
liai, lengvai, be dirbtinio įterp- 
pimo, zbct su gera klausa, su 
gera intonacija ir dikcija, ir 
tai sudaro gerą įspūdį.. Žukaus
kas lengvai nusileidžia ne tik 
iki pačių žemutinių 'boso notų, 
ir balso vientisumą išlaiko tin
kamai, be brakštelėjimo.

Baigiant jam dainuoti, susi
spietė, susirikiavo visas Siety
nas, ir 'Mildutei Jonušonytei 
ėmus skambint įvedamuosius 
posmus,choras pradėjo lengvai, 
slėpiningai, be žodžių,užvertom 
lūpom, per nosis niūniuoti “Kur 
bėga Šešupe, kur Nemunas te
ka” liūliuojančią gaidą. O pas
kui jau ir pilnais balsais, kaip 
vargonais, užgriaudė, užriau
mojo seną, mėgiamąją Lietuvos 
dainą.

Galėjai stebėt', kaip klauso- 
vai sugeria kiekvieną mielosios 
melodijos atspalvį, 
ilgesingą, pilną 
prasmės žodelį.

š,albieriai jaunuoliai iškirto 
šiurkštoką pokštą: gaudė, šau-

MATTHEW L BUYUS 
(BUYAUSKAS)

□ '
Laidotuvių Direktorius

□ n □

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172
dė, vaikė, po svetainę klykauda- uuolio sutana palaidotos jaunos, 
mi, vejojo išgąsdintą vištą (ži
noma, sietynietę). Kas tai to
kio burleskiško.

Jaunutė gabi italaitė Fran- 
česka La Falče, Sietyno choris
tė išstojo su solo daina. Padai
navo Sietyno chorvedžio Vlado 
Žuko kompoziciją: “Broliai ber
neliai, mielosios mergelės.”

karštos, gyventi ir mylėti trokš
tančios jaunatvės...

Kad bent paviršium įkaina
vus šitą užburiamai pagauna
mą, įkaitintais sąjūdžiais pul
suojančią, sielos stygas už- 
gaunančią “meditaciją,” reikė
tų matyti ir girdėti visą 

‘-‘Thais” operą . ..
(Daugiau bus)’

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

)

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

DETROITO ŽINIOS
IŠ PROGRESYVĖS 
PARTIJOS VEIKLOS

Michigan valstijos Progre- 
syvė Partija dalyvaus su virš 
šimtu atstovų suvažiavime va
sario 11-12 dienomis, Wash
ington, D. C.

Tai tik bus dalis visų kitų 
dalyvių iš visų kitų valstijų, 
kurie suvažiUios padaryti spau
dimą į kongresą taikos klau
simu ir panaikinimui diskrimi
nacijos ir persekiojimų šioje 
taip vadinamoje “demokrati
nėje valstybėje.”

Kai buvo susirinkimas Pro
gresyvūs Partijos lietuvių klu
bų, tai tas klubas rado rei
kalą, kad pasiųsti p Washing- 
toną delegatą.

Klubas išrinko delegatu J. 
Dantą, nes visi manė susirin
kime, kad jis ’galės, geriau ką 
atlikti, nes jis yra gana ge
rai susipažinęs su amerikoniš
ka politika; kiti buvo nuro
dę, pagal Stanley Nowak pa
aiškinimą, kad Henry Wallace 
bus vėh. kalbantis per radio, 
tai kad gal būtų geriau, kad 
tą klausimą daugiau finansuo
ti.

vių Partiją už šiuos 1949 
tus, gali dalyvauti tame 
važiavime.

Visokios draugijos ir

me- 
su:-

231 Bedford Avenue J
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergr-een 8-9770

per

Iš jo kišeniuose rastų po
pierių policija spėjo jį esant 
Edward u Maher, gyvenusiu 
už poros blokų, 181 Marine 
Avė. Esąs apie 16 metų am
žiaus.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves- : 
tuvių, kitokių pavienių. 

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

grupių ir 
Iš senų 
naujus

< lūs ir 
i\ sudarau 
H rikoniškais. Rei- 
Hkalui esant ir 
■ padidinu tokio 
r dydžio, kokio pa- 
* geidaujama. Tai

pogi. atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

kampas Broadway ir Stone Ave., 
prie Chauncey St., B’way Line 

Tel. GLenmore 5-6191

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome-ir Pritaikome Akinius

kiekvieną 
jaudinančios 
Visa pilnutė 

svetainė, tarytum, užžavėta tos
himniškai didingos dainos. 
Rimti, susitelkę veidai, }<ai ku
rių net kažkaip nepaprastai 
paryškėjusios akys, — sumirk
sėjusios blakstienos stengiasi 
užslėpti savaime -prisirpusią 
ašarą .. .

Išsisklaidydami sietyn iečiai 
užscenin nuvelka ir paupio de
koracijas. Ypač energingai ir 
pajėgingai nusinešė tą storą 
stulpą Adelė Lipsevičienė. Ji 
buvo ir atvilkusi tą vaizdingą

Vištiek klubas veik vienbal
siai nutarė pasiųsti delegatą ir 
paskirti pinigų toms kelionės 
išlaidoms.

Kiti buvo pastebėję, kad 
mūsų dienraščiai mažai ką ra
šė apie CiVil Rights Congresso 
suvažiavimą, bet kiti paaiški
no, kad drg. Mizara gana pla
čiai apipiešė dalykus 
Laisvę.

Dabartiniu laiku prieš mus 
guli užduotis, tai rudeniniai 
rinkimai. Prieš juos seka ba
landžio mėnesį taip vadinamos 
“primeries.”

Šiam tikslui Progresyvių 
Partija turės suvažiavimą 26 
dieną vasario — tai bus šešta
dienis, Flint, Mich., nustaty
mui dėl rinkilpų platformos 
ir nominavimui kandidatų.

. Tikimės, kad bus skaitlin
gas suvažiavimas. /Visi, kurie 
susimokėjo duokles į Progresy-

klu
bai gali turėti atstovybę tame 
suvažiavime, gaudami manda
tą iš Progr. Partijos Centro 
raštinės, kurios antrašas yra 
sekamas:

Progressive Party, 423 Reid 
Bldg., 140 Cadilac Square, 
Detroit.2(j, Mich., arba norinti 
informacijų greitai galite' pa
šaukti telefonu: 'Woodward 
50697, Dial—WO 50697.

Politicos.

Drs. Stenger & Stenger -
Optometrists 

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

GRUEN CURVEX ROYALTY
Full-size 17 jewel Precision 
movement actually curved to fill 
the wristform case. 14 Kt. yel
low gold filled................... ..$59.50

..........48--------------------------------------------------------

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

Penktadienį, vasario 11 d., 8 v. v., 
s>(Xa( ‘afOĮBS sojodo umnodoJjajAl 
Lenino paminėjimo masinis mitin
gas. Bus graži programa ir gerų 
kalbėtojų. Liet, pažangūs žmonės 
nepraleiskite progos. Neužtenka 
skaityt vien tik mūsų spaudą, bet 
reikia dalyvauti prakalbose, aiški
nančias svarbius esančio pasaulio 
dalykus. Išvakarėse sąmokslų tei
siamųjų 12-kos komunistų, šiame 
susirinkime bus nurodyti faktai.— 
Rep. (33-34)

WORCESTER, MASS.
Tarptautinis 5-tas metinis ban- 

kietas ir Lenino 'mirties 25 m. su
kakties minėjimas įvyks vasario 13 
d., 6:30 v. v. Liet. Salėje, 29 Endi
cott St. Apart gerų valgių, bus kal
bų ir dainų' programas; svečias ir 
kalbėtojas bus iš New Yorko, Sid 
Stein. Jis aiškins kas link 12 kom. 
partijos vadų teismo, kuris dabar 
eina New Yorke. Tai bus žingeidi) 
išgirsti, nes kapitalistinė spauda 
apie to teismo procedūrą nutyli bei 
slepia nuo visuomenės. Kviečiame 
visus dalyvauti. Įžanga $1.25—Rep. 
D. G. Jusius. (33-34)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp. susirinkimas 

įvyks vasario 14 d., 7:30 v. v. Liet, 
salėje, 29 Endicott St. 
visi dalyvauti ir naujų 
veskite. Turime svarbių 
A. W.

Malonėkite 
narių atsi- 
reikalų. — 

. (33-34) 
l

Pasitarkite ir paremkite Laisvės 
bazarą.

J. J. Kaškiaučius, M. D.
030 Summer Avenue, 

' Newark 4, N. J.
HUmboldt 2,7964

aonsoamaB*nii8aKsi3OBMB*xMCMmaBa3KnnD0DaBKXw

Dėl dąilių-džiūlerių visokių 
rūšių, dėl

Viduržieminio
Nu piginimo

. 2<12(»

APLANKYKITE ROBERT UPTON’S 
Jewelry Store

Įsteigta 1892

Deimantai, Laikrodžiai, Džiūleriai, Religijiniai 
Daiktai ir daugybė kitų daiktų perdaug 

skaitlingų suminėti.
Mūsų krautuvė susideda iš nacionaliai 

garsinamų išdirbinių.
Kiekvienas pirkinyš garantuojamas. 

Apsimoka pirkti pas—

T T P T O IV Grand St., Brooklyn
JLj JL JIL i V-F 1 i arti Graham Avenue

.*****************4<*******’ r
PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 SO. 4th ST., 
Cor. Hewes St.

BROOKLYN, N. Y.
Visokiausi vaistai, kosmetikai kū
dikiam reikmenys, įvairias daik
teliai, ligonių kambariui reikme
nys už griežtai žemas kainas.

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

MAX PEIST, Ph. G., 
EDWIN LANE, Ph. G 

Tel. E Vergreen 7-6238

<♦>

F, W. Shalins
(SHALINSKAS) I

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, j N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

S150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499 '

—-------- --------- '—f------ -.........—...........     - ....... ... - -...................  ..................................................*................. ................... ............... —-------- -
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NowWta)^gž^2inlos Šeima su 6 Vaikais 
išmesta Gatvėn

South Brooklyno Žinios

Prašome Atsiminti, 
Jog Šeštadienį 
Turite “Deitą”

Dovanos Bazarui

va-Ateinančio šeštadienio 
karą, didžiojo Lincoln’o gim
tadienį, vasario 12-tą, pasi
skirkite praleisti su laisvic- 
čiais, Liberty Auditorijos pa
talpose. Laisvės administraci
ja ir direktoriai kviečia ten 
susirinkti visus tuos, kurie ka
da nors dirbote 
Laisvės pramogose,
atvykti su visa šeima, 
džia 6 valandą vakaro.

Laisviečiai lauks progos vi
sus pavaišinti, su visais pasi
linksminti ir pasitarti. Laiš
kais pakvietimų nebus, prašo 
paklausyti kvietimų Laisvėje.

dienraščio
Ir prašo

Pra-

“Mūsų Gyvenimo 
Žaizdą” Aktoriams

Visi dramos “Mūsų Gyveni
mo žaizdos” aktoriai prašomi 
susirinkti pratimams (repeti
cijoms), jvykstantiems va
sario 10 d., ketvirtadienį, Li
berty Auditorijoje. Pratimai 
prasidės lygiai 7:30 vai. vak.

Vaidybą režisuoja Jonas 
Valentis. Drama bus pastaty
ta š. m. balandžio mėn. 24 
dieną, Liberty’ Auditorijoje. 
Statys Lietuvių Meno Sąjun
gos III-čioji Apskritis atžymė- 
jimui 60 metų sukakties nuo 
suvaidinto pirmojo lietuviško 
spektaklio Amerikoje.

Komisijos Narys.
---------- t---------

Filmos—Teatrai

Paul Robeson

Garsusis dainos, scenos ir 
filmų Artistas, taipgi visuome
nininkas* - darbuotojas ir ko-, 
votojas Paul Robeson ateinan-

• tį sezoną dainuos Metropoli
tan pakartosimoje Mussorgs- 
kio operoje “Boris Godunov.”

• Dainuosiąs originaliai rusiš
kai. Artistas rusiškai dainuo- 
ja taip lengvai ir aiškiai, kaip 
kad savo gimtojoje ameriki
nėje kalboje. Meno mylėto
jai jo lauks, nes žinoma, kad 
Robeson sukurs nepaprastą 
Borisą.

Rolė .vyriausia toje operoje, 
pirmu kartu buvo dainuota 
rusų kalboj Feodoro šaliapino, 
o paskiausiu, 1943 metais,

4

Madistė Katrina 
paskyrė puikią ir 
dovaną bazarui.

Petrikienė 
praktišką 

Ji skyrė $50 
vertės suknelę. Moteriškė ga
lės pati pasirinkti medžiagtį 
ir fasoną sulyg savo skonio, 
o madistė Petrikienė užmokės 
už medžiagą ir pasiūs sukne-

Richmond Hill, N. Y.

LDS 13 kuopa aukojo $5
Literatūros Draugijos 185 

kuopa aukojo .$5 bazarui. Tai
pirmos piniginės dovanos.

Mary žvirblienė, brookly-

ir

nietė, aukojo $2.

Berniukas Žiūrėdamas 
Detekty vą Filmos 
Pašovė Draugą

Brooklyno jaunų moterų 
Sorority grupė sparčiai ruo
šia savo stalą bazarui. Jos 
priąiūs. primegs ir rankom iš
dirbs visokių daiktų ii- daikte
lių. Jos visus tuos daiktus 
dovanos bazarui ,ir jos pačios 
dirbs prie 
daiktų.

išpardąvimo tų

vasario
:1d., Li-

1 1 0-06

Bazaras įvyks 
(Feb.) 25, 26 ir 27 
berty Auditorijoje, 
Atlantic Ave., Richmond Hill,

Gražus Meno Kultūros
Vakaras

ir liaudies meną. 
Finkelsteino prelek- 
už poros savaičių, 

tarpu gal bus pa
sekamoje savo pre-

pagražinti savo 
muzika. Amelia

Iš eilės jau trečias apšvie- 
tos-meno vakaras įvyko per
eito sekmadienio popietį. 
Sidney Finkelsteinas davė 
antrą prelekciją meno-kultū- 
ros klausimu. Jo prelekciją 
įdomi, turininga, nagrinėjanti 
komercinį
'Sekanti 

vija įvyks 
kuri šiuo 
skutinė.
lekcijoje Finkelsteinas palies 
komercinio meno kritiką taip’ 
vadinamų ‘patentuotų kriti
kų.” Bus paliesta ir Tarybų 
Sąjungos meno vystymasis.

J pereito sekmadienio pre
lekciją ir klausytojų susirinko 
daugiau, negu į praėjusias 
prelekcijas. Bet šį apšvietos 
vakarą ir mūsų meno talen
tai padėjo 
dainomis,
Young (-Jeskevičiūtė), akom
panuojant F. Balevičiui, gra
žiai, jausmingai sudainavo 
trejetą gražių dainų. Ameli
ja, kaipo, dainos solistė, dar 
visai jaunutė. Prieš trejetą 
metų mes jos nepažinomo 
kaipo dainos solistės, o dabar 
ji pilnai suaugusi dainininkė, 
turinti aiškų, stiprų dainavi
mui balsą.

Franas Balevičius (Bal- 
wood), tarpe lietuvių tik nuo 
pirmojo mūsų festivalio pasi
rodęs, pianu skambino porą 
muzikos kūrinių. Kaip ir ne
tikėtai į prelekciją atvyko Al. 
Vasiliauskas, gerai jau mūsų 
klausytojams pažįstamas te
noras* solistas. Tuojau pa
kviestas prie dainos, brangus 
mūsų dainininkas neatsisakė 
duoti keletą gražių dainų.

Šį popietį atvyko ir Mil-

kuomet Boriso rolę vaidino 
Aleksandras Kipnis. Vaidi
nant su dainininku Pinza va- 
dovaujančioje rolėje ji būda
vo dainuojama itališkai.

Stanley Teatre
Vasario 9-tą pradeda rodyti 

naują filmą “Secret Agent.” 
Jos premjera vykdoma, kaip 
paprastai, po paskutinio rody
mo baigiančios savo bėgį pir
mesnės filmos, vasario 8-tos 
vakarą. Teatras randasi 7th 
Avė., prie 42nd St.

dred Stensler (Janušoniūtė), 
LMS 3 Apskrities sekretorė, ir 
dailininkas Edw. Skučas. Mil
dred tinkamai vedė vakaro 
programą. Dėka, kad Mil
dred ne tik veikėja, bot ir mu
zikoj turi gražaus išsilavini
mo, pabaigai vakaro ji suor
ganizavo ir vadovavo, F. 13a- 
levičiui akompanuojant, ma
sinį, visos publikos dainavi
mą. Tai buvo gražus vakaro 
užakcentavimas.

Ateityje šios prelekcijos vėl 
bus ruošiamos su muzikalu 
programa. Matomai, klausy
tojai buvo patenkinti šiuo ap- 
švietos pokiliu, nes tinkamai 
jį parėmė. Lėšų padengimui 
publika sudėjo $35.75.

Per S. Pužauskaitę ir M. 
Stakovą aukojo po $1: J. 
Gužas, Chas Young, V. Bovi
nas ,11. Zablackienė, J. W. 
Thomsonas, R. E. Mizarai, £Į. 
Sasna, S. Brusokas, A. Bepirš
tis, J. Vilkimas, G. Klimas, 
M. Stakovas. J. Nevins $2.

Per L. Kavaliauskaitę ir P. 
Višniauską po $1: H. Jeskevi- 
čiūtė, pr. A. Petrikai, S. Več- 
kys, Izabelė Lamaitienė, S. 
Pužauskienė, J. Patašius, Use 
ir A. Bimbai, V. Bunkus, V. ir 
O. Venckūnai, A. Meškys. Po 
50c: S. Ka'zokytė, P. Narke- 
vičienė, O. Balčiūnienė, J. 
Laurinaitis, Geo. Wareson, P. 
Višniauskas.

Su smulkesnėm aukom su
rinkta per S. Pužauskaitę ir 
M. Stakovą $20.50. Per L. 
Kavaliauskaitę ir P. Višniaus
ką—$15.25. Maloniai, smul
kesnės aukos ne visos buvo 
rinkėjų užrašytos. Mes atsi
prašome tų mūsų rėmėjų, ku
rių vardai galėjo būt praleis
ti, neužrašyti. Taip pat mes 
pataisysime tas klaidas, kurie 
mums pastebėsite. Taip pa
sitaikė pirmesnėse mūsų suei
gose. J. Rušinsko vardas, ku
ris aukojo $1, R. Mizaros pfe- 
lekcijoj, buvo praleistas.

Apšvietos vakarų ruošėjai 
dėkojame prelekcijų lankyto
jams už skaitlingą lankymąsi 
ir šiltą užuojautą meno-kultū- 
ros apšvietai. Rengėjai.

Pataisa

Amerikinė Premjera šiandien!
Artkino Perstato

'SECRET AGENT'

Sąraše aukojusių Lietuvių 
Kultūrinio Centro paramai 
(laike tos įstaigos suvažiavi
mo) klaidingai atspausdinta 
pavardė. Turėjo būti P. Pa
pievis aukojo $5.

V. Čepulis.

Superior Teatre, esančiame 
Third Ave. prie 31 st St., New 
Yorke, 9 metų berniukas Mar
tin DeAngelis pašovė savo 
draugą fad ward Ryan, 10 me
tų. Nugabentam į ligoninę 
vaikui išėmė kulką iš žando, 
žaizda užsiuvo.

Vaikai žiūrėjo filmos 
“Crooked į'Iilo,” kurioje, kaip 
ir daugelyje mūsų filmų, yra 
pakankamai 
revolverių,
vęs pasiėmęs tėvo,, 
nusipirkęs.

demonstruojama 
Revolver] jis bu- 

o kulką

Žiemą Džiaugiamės 
Pavasariu

laipsniai, o 
metais, 1.9

pirmadienio 
dėl staigios

Vasario 7-tą New Yorke 
temperatūra buvo pakilusi iki 
491/j. Tačiau dar nebuvo re
kordinė — šilčiausia buvusi 
1890 metais, 57.2 
šalčiausia 1910 
laipsnio.

Toji sutema 
priešpietį buvusi
ir stiprios šalto oro -srovės iš 
šiaurvakarių įsibriovusios pas 
mus ir drėgną šiltąją srovę 
suspaudusios beveik į drėg
mės ir miesto dujų “sandvi
čių,” kurį ne už ilgo ta pati 
sunkioji srovė nuspaudė kur 
nors tolyn.

Antradienio rytą tebebuvo 
šilta.

Sujaųdinahtį žygį pavojuje! Istorija apie Sovietų 
žvalgybos veikimą! Iš slaptų sovietinės sargybos 
dokumentų. s '

Pagaminta Sovietu Sąjungoj— 
Angliški Paaiškinimai.

EXTRA.—Naujausios žinių Filmos iš 
Sovietų Sąjungos

New Yorkd švietimo Taryba 
reikalauja miesto' švietimo rei
kalams $283,738,728 metinio 
budžeto, 1,644 naujų moky
tojų ir techniškų darbininkų, 
taipgi 1,924 asmenų vadovau
ti mokinių veiklai po mokslo 
valandų.

STANLEY 7th Ave> tarp 42 ir 41 Sts'
Durys atsidaro 8:45 A. M.

Pašovęs savo draugą ber> 
niukas De Augelis paleistas 
pas motiną namo, bet už tai 
jo tėvas pašauktas teisman už 
nelegelišką turėjimą to revoh 
verto. »

- 1
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Iš LDS 50 Kuopos Veikimo
Penktadienį, vasario 4 d., i 

Dombrowsky svetainėje, 755 
4th Avė., Įvyko skaitlingas 
kuopos susirinkimas. Naujas 
mūsų kuopos finansų rasti n in -

nariai duokles pasimoka lai
ku, susispendayusių nėra. 
Kuopos ižde randasi suvirs 
4 0 dolerių. Raportas priimtas 
be apkalbėjimo.

gai: M. ir W. Kūlikai $5, K. 
Tiškus ir J. Kruminas po $1.

Sekantis kuopos susirink i- 
i mas Įvyks naujoje vietojo, 
White Eagle svetainėje, 5 th 
Avė. ir 23rd St., So. Brooklyn.

Koresp.

Paliko Kūdikį

ne- 
d ar
na-
pir-

Gal būt, kad pirkusiam na
mą prie 15 E. 3rd St., Brook
lyno, asmeniui labai reikėjo 
buto, gal ir ne, tas ne pilnai 
žinoma mums nei kietiems to
kioms mažiesiems žmonoliams. ♦Tačiau—

Visam Brook lynu i ir pasau
liui dar kartą užregistruota 
mintyje tas baisus faktas, kad 
didelė didžiuma mūsų šalifes 
žmonių gali tapti saujos kapi
talistų išmesti iš buto ant gat
vės.

Didžiuma mūsų šalies žmo
nių, darbifiinkai žmonės, 
turi savo namelių. Pridėk 
tuos neva turinčius savo 
molį, kurių namelį prie
mų metų ar dvejų nedarbo 
gali bankas atimti mortgi- 
čius, galėsi teisingai pavadint 
mūsų šalį no tik “vienaaukš
te Amerika,” bet ir bename 
Amerika.

Išmestoji iš minėto namo 
Brooklyno yra Lormes’ šeima 
su šešiais mažais vaikais.

šeima kovojo per ištisus tre
jus metus už išsilaikymą bu
to po to kai vieni savininkai 
pardavė namą kitiems. Kovo
jo, nes jie neturėjo kur eiti. 
Tačiau praėjusį pirmadienį ta 
jų ilga kova baigėsi pralaimė
jimu. Jų menkas materialis 
turtelis, su brangiu gyvuoju 
turtu — mažais vaikais—tapo 
išmesti ant šaligatvio.

Metinio parengimo komisija 
pranešė ,kad svetainė, kurią 
jie manė gauti, užimta iki Ve
lykų, todėl reikės ieškoti ki
tos, kad ir mažesnės svetinės. 
Parengimas planuojamas tu
rėti kovo mėn.

Skaityta du. laiškai: vienas 
nuo LMS apskrities, 2-ras nuo 
Laisvės 30 motų sukakties at- 
žymėjimui. Nutarta prisidėti 
prie apskrities pasimokant 
metinę duoklę. Laisvės su
kakties atžymėjimui konferen- 
cijon, kuri įvyks 23 d. vasario,/ 
išrinktas W. Kūlikas.

Kuopos ligoniai yrą šie: S. 
Bozienė, Chesna ir K. Milen- 
keviče. Drg. Milenkeviče su
sižeidė koją, randasi namie. 
Linkėtina visiem greitai pa
sveikti.

Civilinių Teisių Kongreso 
Komitetui paaukojo šie drau-

Jauna njlotina užsiregistra
vo viešbutyje Morris, New 
Yorke, su maža mergyte. Už 
poros dienų jirfai dingo, 
ti gyventojai prisimena, 
ji skundėsi, kad šiaip 
gautų kambarį viena, bet 
su kūdikiu niekas nenori 
imti.

Ki- 
jog 
taip 
kad 
pri- •

5 kambarių apartmon- 
lubos po 6 kambarius 

neapšildomi. Geras 
Namas randasi 842

PARDAVIMAI
Parsiduoda 3 šeimynų namas, ant 

pirmo aukšto 
tas ir dvejos 
apartment ai, 
privažiavimas.
Glenmore Avė. Savininkas K. Simon 
gyvena 9439 86th Ave., Woodha
ven, N. Y. Tel. VI. 9-4946.

Vienas apartmentas 6 kambarių, 
ant vidurinių lubų tuščias. (31-33)

New Yorko valstijos iždine 
gal dadosianti 20 milionų do
lerių daugiau paskyrų miesto 
mokyklų reikalams.

RANDAVOJIMAI '
Pasirandavoja fornišiuotas kam

barys pavieniui vyrui. Pageidauja
ma, kad būtų rimtas, gero būdo ir 
blaivininkas. Gera transportacija. 
Garu šildoma' ir karštas vanduo. 
Galima naudoti virtuvę. Skambinki
te pirmadienį nuo 7 iki 8 v. v. — 
GE 8-7166 — klauskite Mary.

DANTŲ GYDYTOJAS ’

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 
9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Valandos:

, II! I PIETOS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

\orimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančia? keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

TONY’SSusidūrė EI Traukiniai
xxxxxxx>oooooooę^oooooooooę

Valandos:

ZUPP’S BAR 4HBROOKLYNRNEY.

XX^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKX

a

BAR & GRILL

v

BEER & ALES

St
Peter Kapiskas

00000000000000000000000000000000000000000000000000000

šutai- -PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS

Hairdressers

duoda jūsų plaukams 
išvaizdą ... blizganti 

sukelia komplimentus

Telefonas
EVergreen 4-7729

Kreipkitės kas vakarą
* nuo 7-tos vai. 

šeštadieniais ir Sekma
dieniais ištisą dieną.

Ill AINSLIE STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EV. 4-3049

pirmadienio rytą 
traukinis pokšte! ė- 
sustojusio fėro pa-

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 
/

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITfiJE

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 1 kp. susirinkimas įvyks 
vasario. 10 d.,. 7:30'v. v. Laisvės sa
lėje, 419 Lorimer St. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti, turime daugelį 
svarbių reikalų aptarti. — J. W. 
Thomson. (33-34)

GYDYTOJAS

S. S. Locket, M. D 
223 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y. 
1—2 dienom 
6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0208

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISION

282 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y.
• Tel. EVergreen 4-9612

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI t’ATYRĘ BARBERIAI

32 Ten Eyck
Tel. EVergreen 4-8174

Degtines, Vynai ir Alus
RHEING0LD

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

O f >rv- |»

Permanent Waves
50

"h- A . . .'.i

Naujovinis Plaukų Apdirbimas Jums 
Per 

Albiną

Anksti 
keleivinis 
jo stotyje 
jamų kasos surinkimo trauki
nio užpakalin. Nelaimėje, re
gis, niekas pavojingai 'nenu
kentėjo, tik keliolika asmenų 
sukrėsti, Kaltįrąa keleivinio 
motormaną, kacF jis neįžiūrė
jęs tolio.

Pažymėkite savo dienotvarkyje 
Laisvės bazarą.

STANLEY ZUBAVIČIUS 
Akountentas

Pgįgp 
KAPISKAS

for
tant, for bleached 
for dyed ... or ba
by fine... hard-to- 

wave hair ...
AND OF COURSE
FOR NORMAL 
HAIR!

difficult; resis-

Swirl Cut

Jūs pamatysite, kad jūsų plaukų pro
blemos pranyks taip greit kaip tik mūsų 
beauty ekspertai palies jūsų plaukus sa
vo rankomis Šiuom stebinančiu darbu, 
šaltu garbanevimu.

Ne tik, kad tai 
švelnią, naturalę 

.malonumą, kuris
nuo kiekvieno, bet tai aktualiai apdova
noja linkūi geros sveikatos, puošniu su- 
taisymu plaukų ant galvos.

Garbanevimas tiks kiekvienai plaukų 
spalvai, sudėčiai ir ypatybei. Atatinka 
visokiam amžiui... priimtina kiekvienam 
plaukų stiliui. Ir tatai būna patogus šu
kom ir šepečiui, jūs galite susitaisyti dau
geliu skirtingų būdų.

240 Grand Street 
Brooklyn, N. Y

For Appointment Call EVergreen 4-2525
Mon. Tues., Wed. 10-7; Thurs.^Frl. 10-9; Sat. 9-6 P. M.

Jūs esate kviečia
mos ... užeiti ne
mokamai asmeniš
kai pasitarti apie 
jūsų plaukų 
symą.

Fashion
Center

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith, Daily)- Treč., Vasario 9,




